Kvalita pro profesionály

TechnickÝ list
TANGIT ČISTIČ
Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U*, PVC-C** a ABS***
Druh suroviny
Čisticí prostředek na bázi acetonu a metyletylketonu

Oblast použití
Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS
Nevhodný pro polyolefinové svářené spoje

Balení
Láhve po 125 ml
Láhve po 1 l

Zásilkové jednotky
TM 20 N = 20 lahví po 125 ml
TM 8 N = 12 lahví po 1 l

Zvláštní vlastnosti
vynikající čistící schopnost
* PVC-U = tvrdý PVC
** PVC-C = chlorovaný PVC
*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

TECHNICKÉ ÚDAJE
Surovina:
Hustota (specifická hmotnost):
Spotřeba:

Hrubé rozměry:

Aceton, metyletylketon
Cca 0,8 g/ml
K vytvoření 100 lepených spojů je třeba zhruba následující množství čističe:
DN
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

da/mm		
32			
40			
50			
63			
75			
90			
110			
140			
160			
225			
280			
315			

Čistič Tangit/kg
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,4
1,7
2,1
2,5
4,5
6,5
10,2

Technické poznámky ke zpracování
Při prvním použití čističe je třeba po otevření uzávěru zatlačit tupým předmětem sítko bezpečnostní fólií až nadoraz do hrdla
láhve.
Postup čištění:
Lepené plochy se nejprve očistí od hrubých nečistot. Při lepení trubek platí doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C
a ABS. Dočištění se provádí čističem Tangit. Čistič se nanese na bílý, nebarvící savý papír, např. krepový, a očistí se jím suché
lepené plochy tak, aby byly prosty mastnoty, nečistot a kluzných prostředků.
Papír je třeba po každém čištění vyměnit. Plochy očištěné čističem Tangit musí být před nanesením lepidla usušeny.
Led se odstraní opatrným zahřátím.
Lepení:
Při lepení trubek jsou závazná doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS.
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Zvláštní doporučení
I zde je třeba dbát doporučení technických listů Tangitu. Při dotazech je vám k dispozici telefonický servis.

Bezpečnostní opatření
Chránit před otevřeným ohněm a jiskrami. Elektrické přístroje je třeba vypnout. Nádoby skladovat na dobře větraném místě. Před
svářením odstranit výpary ředidel z potrubí, pracovních místností a šachet. Potrubí nejprve napustit vodou a propláchnout, resp.
profouknout. Během zasychání potrubí neuzavírat. Při kontaktu s očima je nutno je důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s
lékařem. Zabránit úniku do kanalizace.
Při práci s Tangitem je třeba dbát např. předpisů Nařízení o nebezpečných látkách a BGI 621 „ředidla“.

Skladování
Čistič lze skladovat nejméně 24 měsíců od data plnění. Datum plnění a číslo šarže jsou vytištěny na dně láhve.

Likvidace
Zbytky výrobku likvidovat jako zvláštní odpad.
Odpadní klíč: 080406 (kód EAK)
Prázdná balení recyklovat.

Nebezpečí
•
•
•
•

Dráždí oči a dýchací cesty
Při použití se mohou tvořit výbušné/snadno zápalné páry/směsi se vzduchem
Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo praskání pokožky
Výpary mohou způsobit ospalost nebo nevolnost

Bezpečnostní doporučení
•
•
•
•
•
•
•

Chraňte před dětmi
Nádoby skladovat na dobře větraném místě
Chránit před zápalnými zdroji – nekouřit
Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem
Při požití ihned vyhledat lékařskou radu a ukázat balení nebo etiketu
Nedýchat výpary ředidel
Používat jen v dobře větraných prostorách

UPOZORNĚNÍ
Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností.
VbF: B
FX
F = snadno zápalné Xi = dráždivé
Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo
oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních
pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listě vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních
podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.

DISTRIBUTOR
Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.tangit.cz
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