
        TechnickÝ lisT
 TangiT Uni-lock 
  Těsnící vlákno na záviTy

  PoPis
Polyamidová nit pokrytá inertní ochrannou pastou, která je zabalena v ergonomicky vhodném obalu z plastu a používaná na 
utěsňování závitů potrubí. Tento produkt je vhodný také pro těsnění potrubí  na pitnou vodu a plyn. Poskytuje okamžité utěsnění 
ihned po montáži.

  oblast Použití
- pro kovová a plastová šroubení do průměru 6 palců (litina, ocel, mosaz, měď, chromované, niklované a další galvanizované
  povrchy, nerez a plastové díly) do teploty 130oC.
- pro pitnou vodu a odpadní vodu (teplou i studenou), plyn, tlakový vzduch a průmyslové oleje.   
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  tECHNiCKÉ ÚDaJE 

Třída závitových spojů: ARp

Chemický typ materiálu: netvrdnoucí polyamidové vlákno pokryté inertní pastou

Médium: voda, plyny I., II. a III. třídy  (kromě LPG v kapalné fázi)

Barva: bílá

Viskozita: do 0,5 Mpa

Provozní teplota:  - 20 oC až  + 70 oC

Kvalita pro profesionály

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

   DisTRiBUToR

 uPoZoRNĚNí:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za 
žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné 
informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

  sKlaDoVÁNí / tRVaNliVost
Skladujte na chladném a suchém místě. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby. 

  ZÁKlaD
Polyamidová nit pokrytá inertní pastou

  PRoDuKt
Osvědčení – vyhovuje normě ČSN/EN751 – 2 třída Arp a zahraničním atestům DVGW a DIN 30660,
- odpovídá mezinárodním normám BS 6920 a doporučení KTW pro teplou a studenou vodu
    

Tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík nebo na kyslík bohaté systémy, na chlor nebo další silně okysličené materiály a také 
na palivo, naftu nebo topný olej.

  PRoDuKt
Vlákno se navíjí ve směru závitu od konce roury. Pro optimální funkčnost nemusí být drážky závitu vyplněny.
Doporučuje se zdrsnit závit kovové trubky pilkou na kov. Jestliže dojde k přetržení vlákna, těsní nadále jako neporušené. 
Utažení je možné korigovat bez porušení kvality těsnění. Používejte doporučenou délku vlákna na danou velikost závitu.


