
Tangit PVC-U

JELLEMZÔI

kémiai tartóssága - fôleg szervetlen savak esetén - a csövek tûré-
seitôl, a ragasztók kötési idôitôl, a nyomási igénybevételektôl, 
az üzemi hômérsékletektôl, a sav típusától és a sav koncentráci-
ójától függ. A nyomási és hômérsékleti igénybevételeknek kitett 
PVC-C anyagú csôvezetékekhez a Tangit PVC-C speciális ra-
gasztóanyagot kell használni (kérje a külön mûszaki ismertetôt).  
Viszkozitás: 1800–3500 mPa.s (Epprecht viszkoziméter, 3-as 
mérôtesttel, 23˚C esetén)
Felhasznált mennyiség: 100 ragasztott kötés elkészítésé-
hez kb. a következô mennyiségû ragasztóanyagra és tisztítóra 
van szükség:
 Csôméret  Tangit Tisztító  Tangit PVC-U ragasztó

DN  átmérô/mm kg kg
25  32 kb. 0,5 kb. 0,8
32  40 kb. 0,7 kb. 1,1
40  50 kb. 0,9 kb. 1,5
50  63 kb. 1,1 kb. 1,7
65  75 kb. 1,3 kb. 2,2
80  90 kb. 1,4 kb. 4,0
100 110 kb. 1,7 kb. 8,0
125 140 kb. 2,1 kb. 13,0
150 160 kb. 2,5 kb. 19,0
200 225 kb. 4, kb. 26,0
250 280  kb. 6,5 kb. 38,0
300  315  kb. 10,2  kb. 52,0

FELhasZnáLásI TERÜLET
A Tangit PVC-U ragasztóanyag alkalmas:
•  nyomócsöveknek (például ivóvíz- és gázcsöveknek)

PVC-U, PVC-C és ABS anyagú csôszerelvényekkel való, 
húzásnak ellenálló összekötéseinek a német Mûanyagcsô 
Szakszövetség ajánlásai szerinti elkészítésére.

•  PVC-U, PVC-C, ABS anyagú kábelcsatorna-csövek, eresz-
csatornák stb. ragasztásához.

Széles körben alkalmazható az ipar számos ágazatában, a 
vízkezelés, uszodatechnika, öntözéstechnika, növénytermesztés 
(melegházak), szennyvízkezelés, stb. területén.

kIsZERELés
kiszerelési méret:
Tangit ragasztóanyag:
125 g-os tubusok
500 g-os dobozok (beépített ecsettel is)
1 kg-os dobozok (beépített ecsettel is)
Tangit-tisztító (aceton/THF alapú):
125 ml-es tölcséres palackok
1 literes tölcséres palackok

kÜLönLEgEs TULaJdonságok
•  Kielégíti a DIN 16970, valamint az R 1.1.7. sz. KRV irányelv 

elôírásait és a vízelvezetô vezetékekre érvényes építési és 
ellenôrzési alapelveket.

•  Megfelel többek között a ragasztóanyagokra vonatkozó 
BS 4346 szabvány 3. részének, valamint az ASTM D 2564 és 
a NEN 7106 elôírásainak.

A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MÛsZakI adaTok
alapanyagok: PVC-U, tetrahidrofurán (stabilizált THF), meti-
letilketon, ciklohexanon
sûrûség: kb. 0,96 g/ml
hômérsékletállóság: Megfelel a ragasztott PVC-U anyagnak. 
Ellenállóképesség: A ragasztások vízállóak. A ragasztások 

»speciális ragasztó, kemény PVC anyagokhoz« 

Mûszaki termékismertetô

a termék megnevezése:
Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag
az anyag fajtája:
Tetrahidrofurán (stabilizált THF) alapú, oldószert tartalmazó 
ragasztóanyag.
A megkötött ragasztóanyag megfelel a német Szövetségi 
Egészségügyi Hivatal Mûanyag Bizottságának VIII. sz. ajánlása 
szerint kivitelezett PVC-U anyagú csôvezetékekkel történô ivóví-
zellátás jóváhagyási feltételeinek.
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FELdoLgoZásI TUdnIVaLók
•a csô derékszögben levágása
•a külsô él fózolása, a belsô él sorjátlanítása

 Csô külsô átmérôje „b” méretek mm-ben
 d (mm) ragasztások szerelvényekkel

16-ig  kb. 2
20–50  kb. 3
63–110

125–200  kb. 5
225–310

Csô külsô átmérôje  Betolási mélység
d (mm) mm-ben

16 14
20 16
25 19
32 22
40 26
50 31
63 38
75 44
90 51
110 61
140 76
160 86
225 119
280  —-
315  —-

a FELÜLET ELÔkésZíTésE
Elôkezelés:
A ragasztandó felületeket (a csôvéget kívül, az összekötô kar-
mantyút belül) elôször meg kell tisztítani a durva szennyezô-
désektôl. Ezután le kell mérni és a csô végére rá kell jelölni a 
karmantyú betolási mélységét, hogy a szükséges ragasztóanyag 
mennyisége és a csô teljes mélységû betolása ellenôrizhetô 
legyen. A finom tisztítás Tangit Tisztítóval történik. Fehér nedv-
szívó papírt, például letekercselt krepp-papírt, Tangit Tisztítóval 
kell átitatni, majd ezzel alaposan meg kell tisztítani a száraz 

ragasztandó felületeket, hogy azok zsírtól, szennyezôdésektôl 
teljesen mentesek legyenek. Minden tisztítási mûvelet után ki kell 
cserélni a tisztítópapírt. A Tangit Tisztítóval megtisztított felüle-
teket a ragasztóanyag felvitele elôtt teljesen meg kell szárítani.  
Az esetleges jeget óvatos melegítéssel kell eltávolítani.
a ragasztóanyag felhordása:
Használat elôtt jól keverje fel a Tangit ragasztóanyagot. 
A ragasztóanyagnak lassan kell lefolynia a ferdén tartott 
keverôpálcáról és közben egy ragasztóanyag-zászlócská-
nak kell képzôdnie. Tengelyirányban végezve – elôször a 
karmantyúba, majd a csôre – egyenletes, összefüggô ragasz-
tóanyag-réteget vigyen fel. A karmantyú belsejét – felületi egye-
netlenségek képzôdésének elkerülése érdekében – viszonylag 
vékonyan kenje be Tangit ragasztóval, a csôvégre viszont bôven 
hordja fel. A Tangit ragasztóval a DIN 16970 szabványban 
elôírt +0,6 mm-es tûrések áthidalhatók. Ajánlott ecsetméretek: 
DN 25-ig = 8 mm-es körecset
DN 32-50 = 1”-os lapos ecset
DN 65-125 = 2”-os lapos ecset
DN 200-250 = 2,5”-os lapos ecset
DN 300 felett = 3”-os lapos ecset
A csövet és a karmantyút – forgatás vagy hajlítgatás nélkül – 
azonnal tolja össze ütközésig, illetve a karmantyú teljes mély-
ségéig, és néhány másodpercig ebben a helyzetben tartsa 
mozdulatlanul ôket, amíg a ragasztóanyag meg nem húz. 
DN 150 névleges átmérôtôl egy betoló szerkezet használata 
megkönnyíti az összeillesztést. Az összeillesztés után azonnal 
nedvszívó papírral távolítsa el a felesleges ragasztóanyagot. 
A ragasztóanyag gyors megkötése miatt az összeragasztandó 
elemeket a ragasztóanyag felvitelének megkezdésétôl számított 
4 percen belül (+20 C°-on, 1 mm ragasztófilm réteg esetén) 
össze kell tolni. A tubusos Tangit ragasztó használatakor, mivel 
a ragasztó felhordása nagyon idôigényes, legfeljebb DN 80 
átmérôjû elemeket lehet összeragasztani.
A DN 80 vagy annál nagyobb névleges átmérôjû elemeknél 
egyidejûleg 2 személynek kell felvinnie a ragasztóanyagot a 
csôre és a karmantyúra. A Tangit nyitott ideje, azaz a ragasz-
tóanyag felvitelének megkezdésétôl az elemek összeillesztéséig 
eltelt idô a környezeti hômérséklettôl és/vagy a felvitt ragasztó-
anyagfilm vastagságától függ. 1 mm vastag ragasztófilm esetén 
a kivitelezônek a feldolgozási hômérséklet függvényében az 
alábbi idôk állnak rendelkezésére:
20˚C = 4 perc
25˚C = 3 perc
30˚C = 2 perc
40˚C = 1 perc
>40˚C = <1 perc
A ragasztást követôen, 5 percig nem szabad mozgatni a csö-
veket. +10˚C alatti hômérsékleten ez az idô legalább 15 percre 
hosszabbodik. A ragasztott csöveket 10–12 óra elteltével sza-
bad az árkokba leereszteni. A vezetékek feltöltését, valamint 
a tömítettség ellenôrzéséhez szükséges, 1,5 pN nyomással 
történô nyomáspróbát csak 24 órával az utolsó ragasztás befe-
jezése után szabad elvégezni. Ha a vezetéket üzemi nyomással 
kell terhelni, akkor bar-onként legalább egy-egy órával növekvô 
minimális várakozási idôt kell betartani. Azokat a vezetékeket, 
amiket nem helyeznek azonnal üzembe, célszerû alaposan 
átöblíteni és vízzel feltöltve hagyni.

kÜLönLEgEs TUdnIVaLók
A termékkel érintkezô ivóvíz hômérséklete a 30°C-ot nem 
haladhatja meg. A termékkel ragasztott ivóvízhálózat haszná-

b (mm)

d (mm)
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latba vétele elôtt a rendszert legalább 4 napig naponta váltott 
ivóvízzel fel kell tölteni, a vizet pedig a csatornába kell eresz-
teni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad. A Tangit 
PVC-U ragasztóanyag használatra kész termék, amit semmilyen 
körülmények között sem szabad hígítani. A termék felbontatlan 
állapotban, hûvös, száraz helyen, a gyártástól számított 24, 
ill. 12 hónapig tárolható (doboz, ill. tubus esetén.) A gyártási 
szám a doboz alján található. (A csöveket és a csôszerelvé-
nyeket tartsa távol az esetleg kiömlött ragasztóanyagtól, illetve 
tisztítótól.) Az oldószerveszteség és a besûrûsödés elkerülése 
érdekében a nem használt tárolóedényeket gondosan zárja le. 
A tubus végére tapadt dermedt ragasztóanyagot távolítsa el. Az 
ecsetre tapadt besûrûsödött ragasztóanyagot száraz nedvszívó 
papírral törölje le. A megtisztított ecseteket újbóli használatuk 
elôtt meg kell szárítani.
Csôfektetés:
Az alacsonyabb hômérsékleten történô csôszerelés a legna-
gyobb gondosságot igényeli. A csövek és a csôszerelvények 
+5˚C-nál alacsonyabb hômérsékleten érzékenyebbé válnak az 
ütési igénybevételekkel szemben (az anyag rideg lesz). Ennek 
következtében az oldószergôzök hosszabb idôn át tartó hatá-
sára, mint például a csôvezetékeknek a száradási idô alatti lezá-
rása esetén, nem zárható ki a rendszer károsodása, sérülése. 
Továbbá, mivel a Tangit fizikai úton kötô ragasztó, bizonyos 
körülmények között erôsen lelassul a szilárdulási folyamat. Ezért 
+5˚C-nál alacsonyabb hômérsékleten speciális csôszerelési 
technológiákat kell alkalmazni. Az összeragasztandó csôvége-
ket és összekötô elemeket ilyenkor megfelelô meleg levegôt fúvó 
készülékkel (robbanásbiztos kivitel) kézmeleg, kb. 20–30˚C 
hômérsékletre kell felmelegíteni, és így a ragasztás már az elôb-
biekben ismertetett módon elvégezhetô. Az elkészített kötéseket 
kb. 10 percen keresztül +25–30˚Chômérsékleten kell tartani.
Fontos tudnivaló:
A Tangit PVC-U-ból készült nyomócsövek és összekötô elemek 
felszereléséhez az anyagok feldolgozása területén elsajátított 
komoly szakismeretekre és tapasztalatokra van szükség. Ezért 
az itt közölt tudnivalók csak tájékoztatásul szolgálnak a szakkép-
zett személyzet munkájának támogatásához. A csöveket és a 
csôszerelvényeket gyártó cégek csôszerelési utasításait éppúgy 
be kell tartani, mint a szakmai szövetségek idevágó irányelveit 
és a mûszaki adatlapokban foglaltakat!
óvintézkedések:
A Tangit PVC-U és a Tangit Tisztító tûzveszélyes anyag. A 
levegônél nehezebb oldószergôzök összegyûlhetnek a padló 
közelében és robbanásveszélyes gôzök képzôdhetnek. Ezért 
feldolgozásakor és száradásakor, de még a ragasztás után 
is, gondoskodni kell a kielégítô szellôzésrôl és levegôcserérôl. 
Mind a munkavégzésre szolgáló helyiségben, mind a mellette 
lévô helyiségekben tartsa be a következô tilalmakat: Ne dohá-
nyozzon! Ne végezzen hegesztô munkákat! Ne használjon nyílt 
lángot és tüzet, feltétlenül kerüljön minden szikraképzôdéssel 
járó tevékenységet. Hegesztés elôtt a felgyülemlett oldószer-
gôzöket és robbanékony keverékeket el kell távolítani. Töltse fel 
vízzel a csôvezetékeket, majd mossa át, illetve jól fúvassa ki 
azokat. A száradási fázis alatt a vezetékeket ne zárja le. Az 
oldószergôzök hosszabb idôn át tartó belélegzése egészség-
károsodáshoz vezethet. A tisztítószer szembe kerülése esetén 
bô vízzel alaposan mossa ki szemét, majd forduljon orvoshoz.  
A ragasztóanyaggal szennyezôdött ruházatot azonnal vegye 
le. Az oldószergôzök okozta levegôszennyezés alacsony szin-
ten tartása érdekében a használt nedvszívó papírokat zárt táro-
lóeszközökben (például fedeles vödörben) gyûjtse. Az oldószer 

bôrrel való érintkezésének megelôzése és a nagyobb tisztaság 
érdekében védôkesztyû viselését javasoljuk (idônként mosson 
kezet és kenje be kezét zsírosító hatású kézvédô krémmel vagy 
emulzióval). Szobahômérsékletre felmelegedve és jól felkeverve 
a ragasztóanyag hômérséklet miatt megnövekedett viszkozitása 
és szerkezeti szilárdsága ismét normális értékre csökken. A biz-
tonsági adatlapban található utasításokat be kell tartani.
Tárolás:
Nem célszerû a Tangit PVC-U ragasztót +5˚C-nál alacsonyabb 
hômérsékleten tárolni, mivel így megnô a viszkozitása és meg-
szilárdul a szerkezete, ami hátrányosan befolyásolja a feldol-
gozhatóságát.
ártalmatlanítási tudnivalók:
A termék maradványait veszélyes hulladékként kell ártalmat-
lanítani a 102/1996 (VII.12) kormányrendelet elôírásainak 
megfelelôen. Csak gondosan kiürített, legfeljebb beszáradt és 
rátapadt maradványokat tartalmazó, oldószergôzöktôl mentes 
edényeket adjon át újrahasznosításra.

hULLadékkEZELés
Csak a teljesen kiürített, oldószergôzöktôl mentes csomagoló-
anyag kerülhet újrahasznosításra. A termék maradványait és 
a szennyezett csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell 
kezelni. Az Európai Hulladékjegyzék kód: 08 04 09.

Tartalmaz: tetrahidro-furan, butanon, ciklohexanon
Fokozottan tûzveszélyes folyadék és gôz. Súlyos szemkáro-
sodást okoz. Bôrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. 
Álmosságot vagy szédülést okozhat. Feltehetôen rákot 
okoz. Gyermekektôl elzárva tartandó. Hôtôl, forró felü-
letektôl, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. A köd/gôzök belélegzése 
tilos. Kizárólag szabadban vagy jól szellôzô helyiségben 
használható. Védôkesztyô/szemvédô használata kötelezô. 
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha köny-
nyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A hulladékot és 
a visszamaradt anyagot a helyi hatóság elôírásainak meg-
felelôen kezelje. 

További információk a termék biztonsági adatlapjában 
találhatók.

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat 
tartalmaznak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények 
sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próba-
ragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap tapasztalataink 
alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Érté-
kesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, 
magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot. 
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