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Para uniões em PVC coladas
1. Tipo de produto
Produto de limpeza à base de Metiletilcetona e acetona.

2. Campos de Aplicação
-

Produto de limpeza para tubagens e peças de PVC-U, PVC-C e ABS. Altamente recomendado
para o tratamento prévio das superfícies antes de colagens de PVC Rígido e Flexível com os
produtos Tangit.

-

Não recomendado para tubagens de polietileno unidas posteriormente por soldadura.

3. Propriedades
-

Grande poder de limpeza e ataque químico à superfície do PVC
Seca sem deixar resíduos
Contém solvente de limpeza de alta pureza
Densidade: 0,80 g/cm3

4. Modo de emprego
1. Remover resíduos de sujidade com papel absorvente.
2. Abrir a lata de Tangit Produto de Limpeza desenroscando a tampa preta e puxando a
anilha de plástico; perfurar o alumínio.
3. Aplicar Tangit Produto de Limpeza sobre papel absorvente branco e limpar até que a
superfície esteja livre de pó e gorduras.
4. Renovar o papel absorvente após cada fase de limpeza.
5. As superfícies a limpar devem estar secas antes de aplicar o produto de limpeza, assim
como os pincéis a utilizar.
6. Fechar bem a embalagem para evitar que o solvente se evapore.
Atenção: as superfícies não devem estar quentes. O produto é facilmente inflamável.
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5. Importante - Precauções
-

O produto é irritante e facilmente inflamável. Os vapores dos solventes podem formar misturas
explosivas com o ar. Utilizar em lugar bem ventilado. Não provocar faíscas. Não fumar e não soldar
durante a sua utilização.

6. Embalagem
-

1 Litro (caixa com 12 unidades)
½ Litro (caixa com 24 unidades)

7. Prazo de validade e Armazenamento
-

O prazo de validade do produto, se conservado dentro da sua embalagem original e nas corretas
condições de armazenamento a +20ºC, é de 36 meses. Passado este prazo, o produto ainda se
poderá encontrar em bom estado, no entanto recomenda-se comprovar mediante um ensaio
prévio ou consultando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

8. Dados de Segurança
-

Consultar Ficha de Segurança disponível em http://mymsds.henkel.com

-

As colas Tangit e o Produto de limpeza são inflamáveis. Não fumar, não soldar. Evitar qualquer
fonte de ignição ou faíscas. Guardar papel de crepe que foi utilizado em recipientes fechados,
para manter os vapores dos solventes abafados.

-

Encher as condutas de água, lavar e providenciar uma boa ventilação. Durante as fases de
secagem não fechas as condutas.
-

Evitar o contacto com a pele, olhos e vias respiratórias.

A presente informação é baseada na nossa experiencia prática e ensaios de laboratório. Considerando
as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre
a ensaios prévios. A nossa garantia remete-se unicamente à qualidade uniforme do lote fornecido, que
estão sujeitos a testes de controlo analíticos e rigorosos. Não podemos aceitar responsabilidade ou
obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os
nossos Serviços de Assistência Técnica.

HENKEL IBÉRICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4ª
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente
Bloco 1/2, piso 1 a 5
2695-167 Bobadela – Loures
Telefone: (+351) 21 957 81 60
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