Reiniger
Tangit Reiniger is een reinigingsmiddel voor PVC-U, PVC-C (nagechloreerd PVC) en voor
ABS.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Universeel toepasbaar voor PVC-U, PVC-C en ABS
Tolueen en Methyleenchloride vrij
Minder condens-/ ijsvorming na gebruik
Zeer lage PPM-waarde door unieke samenstelling

TOEPASSING
Tangit Reiniger is geschikt voor het reinigen van PVC-U, PVC-C
en ABS-leidingsystemen. Het reinigen is
noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale hechting
tussen de ondergrond en de lijm. Tangit Reiniger is tevens
geschikt voor het reinigen van de kwasten met PVC-lijm.

VERWERKING
Bij eerste gebruik van Tangit Reiniger, dient na openen van schroefdop, de aluminium veiligheidsfolie met
een stomp voorwerp te worden doorgeprikt. Daarna de te verlijmen vlakken van het ergste vuil ontdoen.
Vervolgens de te verlijmen vlakken, met Tangit Reiniger op wit niet verkleurd vloeipapier, reinigen.
Voldoende Tangit Reiniger aanbrengen voor een grondige reiniging. De gereinigde vlakken met droog
vloeipapier nawrijven tot de ondergrond volledig droog is.

VERBRUIK
Ter indicatie vermelden wij dat het vervaardigen van één lijmverbindingen de volgende hoeveelheden
Tangit Reiniger vereist:

Buismaten DN – mm
20
32
50
63
75
90
110
140
160
200
225
315

Tangit Reiniger in g
3
5
9
11
13
14
17
21
25
45
65
102

Opmerking: Deze waarden zijn max. waarden gebaseerd op labo testen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Samenstelling
Soortelijk gewicht

Product informatie

Mengsel van organische oplosmiddelen (aceton, MEK)
0,8 g/cm3
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OVERIG
Verpakking
Houdbaarheid
Algemene richtlijnen

Aanwijzingen voor de
gezondheid

Veiligheidstips

Doos met 12 blikken van 1 Liter.
In gesloten verpakking 36 maanden houdbaar mits koel en vorstvrij
opgeslagen bij +20°C. Zie productiedatum blik.
Mengsel van organische oplosmiddelen. Aanwijzingen van de fabrikant in
acht nemen
• Bij klachten arts consulteren
• Bij het inademen van dampen: verse lucht
• Bij massieve inademing: verse lucht, zuurstoftoevoer, naar het
ziekenhuis verwijzen
• Na huidcontact: spoelen onder stromend water met zeep
• Huidverzorging: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
• Na oogcontact: Onmiddellijk uitspoelen met water, steriele doekjes
aanleggen, arts consulteren
• Na verslikken: Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen
water, arts consulteren
• Buiten bereik van kinderen houden
• Damp niet inademen
• Bij de verwerking de juiste beschermende handschoenen en kleding
dragen
• Bij een ongeval of onpasselijkheid direct een arts raadplegen (toon zo
mogelijk het etiket)
• Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten
zien.

BELANGRIJK
Let op: Wij kunnen hier slechts algemene aanwijzingen geven. Vanwege de buiten onze invloedssfeer
liggende verwerkings- en toepassingsomstandigheden en de talrijke verschillende materialen
adviseren wij u om in ieder geval voldoende eigen proeven te doen. Uit de gegevens en aanwijzingen
op dit informatieblad kan daarom geen aansprakelijkheid voor concrete toepassingsresultaten worden
afgeleid. In het kader van onze verkoopvoorwaarden wordt alleen garantie gegeven op de voortdurend
gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Bij het opstellen van dit technisch kenmerkblad zijn
wij uitgegaan van de huidige stand van de techniek voor zover die ons bekend is.

De genoemde eigenschappen van het product zijn zowel in de praktijk als in toepassingstests
bewezen. Op situatie afhankelijke omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Daarom raden
wij aan altijd een eigen test uit te voeren om te controleren of het product geschikt is voor de door
u beoogde toepassing. Raadpleeg in geval van twijfel Henkel Nederland B.V. Nieuwegein of
Henkel Belgium N.V. Brussel. Wettelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd op basis van
de inhoud van dit document dan wel op basis van een mondeling advies tenzij er sprake is van
grove nalatigheid van onze kant. Dit technisch kenmerkblad vervangt alle voorgaande technische
kenmerkbladen van dit product.

Henkel Nederland B.V.
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel.: +31 30 60 73 329
Website: www.tangit.nl
E-mail: tangitNL@henkel.com

Product informatie

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel.: +32 2 421 29 43
Website: www.tangit.be
E-mail: tangitB@henkel.com
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