TANGIT ABS

Lepidlo na bázi metyletylketonu a butylacetátu
s obsahem rozpouštědla
VLASTNOSTI
Tangit ABS splňuje požadavky EN 14680 pro termoplastické potrubní
systémy z PVC-U, provozované bez tlaku.

OBLAST POUŽITÍ
Tangit ABS je vhodný na lepení v tahu pevných spojů tlakových
a odtokových trubek s fitinkem z ABS.

PŘÍPRAVA LEPENÝCH PLOCH

Kvalita pro profesionály

Trubku zkraťte a zarovnejte nerovnosti. Vnitřní hranu trubky zřežte
přibližně do úhlu 15° k ose trubky. Odmastěte spojované části
čističem Tangit alisT
savým papírem. Zdrsněte spojované části brusným
TechnickÝ
papírem
a
znovu
očistěte.
Následně vyměřte hloubku zasunutí fitinky
TAnGiT ABs
aLepidLo
vyznačte
na
konci
potrubí,
aby bylo
možné
kontrolovat potřebné
na bázi metyLetyLketonu a butyLacetátu
s obsahem
rozpouštědLa
množství naneseného lepidla a úplné zasunutí trubky. Lepené
OBLAST POUŽITÍ
plochy musí být před nanesením lepidla suché. Případný led opatrně
Tangit ABS je vhodný na lepení v tahu pevných spojů tlakových a odtokových trubek s fitinkem z ABS.
odstraňte zahříváním.
vLASTNOSTI

LEPENÍ

Tangit ABS splňuje požadavky EN 14680 pro termoplastické potrubní systémy z PVC-U, provozované bez tlaku.

TEchNIcKÉ ÚDAJE
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Před uvedením do provozu je nutné potrubí důkladně propláchnou,
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Trubku zkraťte a zarovnejte nerovnosti. Vnitřní hranu trubky zřežte přibližně do úhlu 15° k ose trubky. Odmastěte spojované
části čističem Tangit a savým papírem. Zdrsněte spojované části brusným papírem a znovu očistěte. Následně vyměřte hloubku
zasunutí fitinky a vyznačte na konci potrubí, aby bylo možné kontrolovat potřebné množství naneseného lepidla a úplné zasunutí
trubky. Lepené plochy musí být před nanesením lepidla suché. Případný led opatrně odstraňte zahříváním.
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Lepená délka fitinku
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Tangit ABS se fyzikálně váže. Při teplotách pod +5°C je proto nutné
použít zvláštní techniky pokládání potrubí. Slepované konce potrubí
se v tomto případě zahřívají vhodným tlakovým ventilátorem na teplý
vzduch (externí výbava), na teplotu vhodnou pro uchopení do ruky
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TECHNICKÝ LIST

+25 až 30°C. Lepený spoj musí být po dobu 10 minut temperovaný
na teplotu +25 až 30°C. Pokládání tlakového potrubí lepené Tangitem
ABS vyžaduje odbornou znalost. Tyto pokyny jsou prvotní informací
při práci školenému personálu. Při pokládání je nutné respektovat
pokyny výrobců trubek a fitinků.

MOŽNÉ NEBEZPEČÍ
• zdraví škodlivý při vdechnutí
• dráždí oči, dýchací orgány a pokožku
• možná senzibilizace při vdechnutí

TECHNICKÉ ÚDAJE
Surovinová báze:
Hustota (specifická
hmotnost):
Tepelná odolnost:
Odolnost:

OCHRANN Á OPATŘENÍ
Tangit ABS je hořlavý. Výpary rozpouštědla, které jsou těžší než
vzduch, můžou tvořit výbušné směsi. Při práci větrejte! Nekuřte!
Nesvářejte! Při práci používejte ochranný oděv a rukavice. Při nehodě
nebo nevolnosti vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při požití
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. Podrobné
informace o bezpečnostních technických otázkách a otázkách
hygieny práce najdete v technickém listě: Zacházení s Tangitem.

Viskozita:

ABS, metyletylketon, butylacetát
cca 0,87 g/ml
v závislosti na zatížení tlakem max.
do +60°C
lepené spoje jsou vodovzdorné
a jejich chemické vlastnosti odpovídají
chemickým vlastnostem základního
materiálu
1000 – 2000 mPas podle Drage/
Epprechta, měřící těleso 3 při 23°C
6500 – 10000 mPas Brookfield,
hustoměr LVT 4,30 Upm při 23°C

SKLADOVÁNÍ
Skladujte při teplotách nad +5°C. Při nižších teplotách dochází ke
zvýšení viskozity a zpevnění struktury.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
36 měsíců od data výroby.

BALENÍ
dóza 650 g, prodejní jednotka 6 ks

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci
a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností
a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním
těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:
HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: 220 101 101
www.tangit.cz

