‘De perfecte verbinding is
meer dan een goede lijm’
Bison Professional doet er alles aan om de eindgebruiker vertrouwd te laten worden met hun producten. Dat bleek
wel op de Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs in Hardenberg, waar demowanden en demonstraties uit de
praktijk voor een stukje herkenning bij de professional zorgden.
Volgens John Peeters, account manager
van Bison Professional, moet er een vertrouwensrelatie zijn tussen de fabrikant, de
groothandel én de eindgebruiker. “De eindgebruiker moet er op kunnen vertrouwen
dat ongeacht het probleem hij heeft, wij een
oplossing hebben.”
Met behulp van goede contacten met de
groothandel en eindgebruikers ontwikkelt
Bison Professional specifieke producten voor
professioneel gebruik. “Het gaat bij ons om
de perfecte verbinding. Dat is meer dan
alleen een goede lijm. De contacten tussen ons en die andere twee partijen dienen
optimaal te zijn om tot goede productontwikkelingen te komen. Het is ons doel om keer
op keer innovaties te brengen die optimale
kwaliteit en gebruiksgemak bieden.”

Snelle montagelijmen
Het Poly Max®-assortiment, met daarin drie
varianten, biedt voor iedere montageklus
de juiste oplossing. SMP Polymer voor een
hoge eindsterkte, High Tack voor een hoge
aanvangshechting en Lijmkit voor een hoge
elasticiteit. De Express-range van Poly Max®
bereikt al binnen 4 uur de volledige eindsterkte en kan hierdoor tien maal sneller
worden belast dan de reguliere montagelijmen. Peeters legt uit dat hierdoor een klus
gemakkelijker binnen een dag kan worden
afgerond. Poly Max® is daarnaast makkelijk
verwerkbaar en komt soepel uit de koker. En
dat voorkomt pijnlijke armen aan het eind van
de dag. Dat zijn dingen die de eindgebruiker
waardeert.

Kristalhelder
Een ander product dat Bison Professional in
Hardenberg presenteerde was de transparante Poly Max® Lijmkit Express. De nieuwe
doorzichtige koker van Poly Max® Lijmkit

Alles draait om vertrouwen
Express Crystal Clear toont op unieke wijze
dat de formulering kristalhelder transparant
is én blijft. Mede dankzij de hoge elasticiteit
is het een montagelijm en afdichtingskit in
één. Dit transparante product is de beste
keuze voor montageklussen met transparante of translucente materialen en klussen
die een perfecte visuele afwerking vereisen.

Betrouwbare spuitlijmen
De snelle montagelijmen van Bison
Professional waren niet de enige reden om
op de vakbeurs in Hardenberg aanwezig te
zijn, want ook met de verspuitbare contactlijmen kan de professionele eindgebruiker
sinds jaar en dag vertrouwen op een perfect
eindresultaat. De range spuitlijmen kreeg
dan ook speciale aandacht op de beurs.
Deze spuitlijmen zijn specifiek ontwikkeld
voor de interieurbouwer, wat terugkomt in
producteigenschappen als een fijn verneveld
spuitbeeld, geen vorming van klonters en
❚
een hoge temperatuurbestendigheid.
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