
 

 

PRODUTO DE
LIMPEZA

Para uniões em PVC coladas 
 
- Grande poder de limpeza e ataque químico à superfície do PVC 

    - Seca sem deixar resíduos 
    - Contém solvente de limpeza de alta pureza 
 - Não contém solventes clorados 
 
Aplicações: 
 
Produto de limpeza para tubagens de PVC. Altamente recomendado para o tratamento 
prévio das superfícies antes da colagem de PVC Rígido e Flexível com os produtos Tangit 
Colas para PVC. 
 
Composição: 
 
Produto à base de metiletilcetona. 
 
Características: 
 
Densidade: 0,805 g/cm2  
Ponto de ebulição: 80ºC 
 
- Rendimento: 
Para a colagem de 100 juntas, são aconselhadas aproximadamente as seguintes quantidades 
de cola e de Tangit Produto de Limpeza. 
 

Dimensão do tubo (mm) 
Diâmetro interior Diâmetro exterior 

Tangit – Produto 
de Limpeza (L) 

Tangit  
Cola (Kg) 

25 32 0.5 0.8 
32 40 0.7 1.1 
40 50 0.9 1.5 
50 63 1.1 1.7 
65 75 1.3 2.2 
80 90 1.4 4.0 
100 110 1.7 8.0 
125 140 2.1 13.0 
150 160 2.5 19.0 
200 225 4.5 26.0 
250 280 6.5 38.0 
300 315 10.2 52.0 
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Embalagens: 
 
Caixas com 12 latas de 1 Litro ou com 24 latas de ½ litro. 
 
Preparação da superfície: 
 
Remover os restos de sujidade maiores com papel absorvente. 
 
Modo de Emprego: 
 
Aplicar Tangit Produto de Limpeza sobre papel absorvente branco e limpar até que a 
superfície esteja livre de pó e gordura. 
 
Renovar o papel absorvente após cada fase de limpeza. 
 
Fechar bem a embalagem para evitar que o solvente se evapore. 
 
Atenção: As superfícies não devem estar quentes. O produto é facilmente inflamável. 
 
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. 
 
Armazenamento: 
 
Manter as embalagens bem fechadas em local fresco e seco. Nestas condições, o produto 
tem um tempo de armazenamento de pelo menos 24 meses.  
 
Dados de segurança: 
 
Consultar Ficha de Segurança do produto. 
 
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 com água, lavar e providenciar uma boa ventilação. Durante as fases 
de secagem não fechar as condutas. 
 
Evitar o contacto com a pele, olhos e vias respiratórias. 
 
Outras indicações: 
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Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, 
recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim 
técnico são fornecidas apenas como orientação geral. 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 IBERICA 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 - Fax: (+351) 21 957 82 06 
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