TANGIT ČISTIČ

Čistiaci prostriedok na lepené spoje
z PVC-U*, PVC-C** a ABS***
VLASTNOSTI
Čistiaci prostriedok na báze acetónu a tetrahydrafuránu (THF
stabilizovaný).

OBLASŤ POUŽITIA
Čistiaci prostriedok pre lepené spoje z PVC-U,PVC-C a ABS. Nevhodný
pre polyolefínové zvárané spoje.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a tvorbe iskier. Elektrické prístroje
vypnite. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. Pred
procesom zvárania odstráňte pary rozpúšťadiel z potrubného
systému, pracovných priestorov a šácht. K tomu účelu naplňte
predtým potrubie vodou, prepláchnite ho, resp. prefúkajte. Po dobu
schnutia potrubia, ho nechajte otvorené. Pri práci nefajčite. Pri
požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal.
V prípade kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte
lekársku pomoc.

ZVLÁŠTNE OPATRENIA
Aj tu je treba dbať na odporúčania technických listov Tangitu. Pri
pripomienkach je Vám k dispozícií telefonický servis.
• Nedýchať výpary riedidiel
• Používať len v dobre vetraných priestoroch

SKLADOVANIE

Čistič je možné skladovať najmenej 24 mesiacov od dátumu naplnenia. TECHNICKÉ POZNÁMKY KE SPRACOVANIE
Dátum plnenia a číslo šarže sú vyrazené zo spodu obalu.
Pred použitím nádoby s čističom, otvorte vrchný kryt a vložené
rozprašovacie sitko zatlačte tupým predmetom cez bezpečnostný
LIKVIDÁCIA
fóliový uzáver až na doraz do ústia dózy.
Zbytky výrobku likvidujte ako zvláštny odpad.
Odpadový kľúč: 080406 (kód EAK)
Postup čistenia:
Prázdne balenia recyklovať.
Lepené plochy sa najprv očisia od hrubých nečistôt. Pri lepení
trubiek platí odporúčanie z tehcnických listov Tangitu PVC-U, PVC-C
NEBEZPEČIE
a ABS. Dočistenie sa robí čističom Tangit. Čistič sa nanesie na biely,
• Dráždi oči a dýchacie cesty
nefarbiaci sací papier, napr: krepový, a očistia sa ním suché lepené
• Pri použití sa môžu vytvoriť výbušné/ľahko zápalné pary/ zmesi
plochy tak, aby boli bez mastnôt, nečistôt a kĺzavých prostriedkov.
so vzduchom
Papier je potrebné po každom čistení vymeniť. Plochy očistené
• Opakovaný kontakt môže spôsobiťvysušenie alebo praskanie
čističom Tangit musia byť pred nanesením lepidla usušené. Ľad sa
pokožky
odstráni opatrným zahriatím.
• Výpary môžu spôsobiť ospalosť alebo nevolnosť
Lepenie:
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
Pri lepení lepidlami Tangit sa riaďte pokynmi uvedenými v technických
• Chráňte pred deťmi
listoch pre PVC-U, PVC-C, ABS.
• Nádoby skladujte na dobre vetranom mieste
• Chrániť pred zápalnými zdrojmi - nefajčiť
• Pri zasiahnutí očí ich ihneď dôkladne vypláchnite vodou
a konzultujte s lekárom
• Pri požití ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať balenie alebo
etiketu.
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TECHNICKÝ LIST

BALENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dóza 125 ml, 1 l

Surovinová báza:

acetón, tetrahydrofurán (THF
stabilizovaný)

Hustota (špecifická
hmotnosť):
Spotreba:

Cca 0,8 g/ml

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Vynikajúce čistiace vlastnosti
* PVC-U = tvrdý PVC
** PVC-C = chlorovaný PVC
*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

Hrubé rozmery:

Na výrobu 100 lepených spojov sú
potrebné nasledovné množstvá čističa:
DN
da/mm Čistič Tangit/kg
DN 25 32
0,5
DN 32 40
0,7
DN 40 50
0,9
DN 50 63
1,1
DN 65 75
1,3
DN 80 90
1,4
DN 100 110
1,7
DN 125 140
2,1
DN 150 160
2,5
DN 200 225
4,5
DN 250 280
6,5
DN 300 280
10,2

UPOZORNENIE:
Pri spracovaní tohto technického listu sme brali ohľad na súčasný stav technického vývoja podľa naších skúseností.
F- ľahko zápalné
Xi- dráždivé
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo
používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých
podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o
výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.
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