Tangit FIX IT
Tesniaca páska

VLASTNOSTI
• Tesniaca páska na báze silikónu pre dočasné utesnenie
• Odoláva tlaku do 4 bar*
• Odolná voči UV žiareniu
• Odolná voči teplotám od – 50 °C do + 260 °C**
• Ihneď tesní, maximálnu pevnosť dosahuje po 24 hodinách
• Tesniacu pásku je možné bez zvyškov odstrániť narezaním.
Pozor, vďaka obmotávaniu je páska pod ťahovým napätím.
* testované na PVC trubici s prasklinou 2 mm pri návine v 12 vrstvách
** odolnosť pre tlakové systémy do +90 °C

OBLASŤ POUŽITIA
Pre opravy a utesnenie trubiek, kohútov, hadíc a potrubia v dielni,
v aute, na lodi, na záhrade. Taktiež vhodná pre izoláciu elektriny.
Použiteľná i na vlhké podklady.

NÁVOD K POUŽITIU
Odstráňte 5-10 cm ochrannej fólie, upevnite palcom koniec pásky k
opravovanému predmetu a pod silným ťahom navíjajte. Podľa typu
OCHRANNÉ OPATRENIA
aplikácie naneste niekoľko vrstiev na seba (napr. u opravy trubiek)
alebo z 2/3 sa prekrývajúcej vrstvy (tam kde nie je tlak – napr. pri Pozor: Vplyvom navíjania je páska pod ťahovým napätím. Pozor pri
izolácii, pre vytvorenie ochranného plášťa). Pásku odstrihnite a voľný odstraňovaní, narezávaní.
koniec zafixujte.

LIKVIDÁCIA
NEPREHLIADNITE

Zvyšky produktu sa dajú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Veľké
Tento produkt nesmie byť použitý na čistý kyslík alebo na kyslík množstvo zlikvidujte oddelene. Prázdny obal recyklujte.
bohaté systémy, na chlór alebo ďalšie silno okysličenej materiály
a tiež na palivo, naftu alebo vykurovací olej. Tesniace páska Tangit
nie je vhodné na systémy, ktoré obsahujú glykoly (napr. Niektoré
nemrznúcej zmesi v podlahovom kúrení).

SKLADOVANIE
Produkt skladujte v suchu a chlade, chráňte pred slnečným žiarením.
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TECHNICKÝ LIST

SPOTREBA
Priemer trubky

Počet návinov*
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* Odporúčaný počet návinov pre aplikáciu pod tlakom.
Vyššie uvedené dáta, najmä návrhy pre aplikáciu a používanie našich produktov sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach.
Vplyvom rôznych materiálov a pracovných podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu dôrazne odporúčame previesť dostatočný test pre
určenie vhodnosti našich produktov pre zamýšľané účely a spracovanie. Z týchto ani zo slovných odporúčaní nemožno vyvodzovať právnu
zodpovednosť. Vydaním tohoto technického listu strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácií a na množstvo
použivaných 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 strácaju všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
www.tangit.sk

