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Vedante Universal recomendado para obras profissionais e reparações domésticas

Tangit Uni-Lock garante estanquicidade permanente
em todo o tipo de roscas, canalizações e tubagens
• Vedante Universal Tangit Uni-Lock é o produto indicado para vedar de
forma imediata e eficaz qualquer tipo de roscas plásticas e/ou metálicas
• Garante a estanquicidade permanente em tubagens e canalizações na
presença de qualquer fluido, pressão e temperatura
Lisboa, 27 de novembro 2014 – O poderoso vedante universal Tangit Uni-Lock da
Henkel, é especialmente indicado para ser utilizado em obras profissionais ou mesmo
em reparações ocasionais em casa, sempre que seja necessário que as tubagens
entrem em funcionamento imediatamente após a sua união. Disponível no mercado,
nos habituais pontos de venda de colas e adesivos, ou na seção de produtos de
canalizações e tubagens, o Tangit Uni-Lock é um vedante universal rápido e
poderoso, produzido pela Henkel a pensar nas necessidades específicas dos
profissionais do sector da construção, reparação e manutenção, para vedarem em
poucos segundos roscas, tubagens e canalizações.
Sendo muito fácil de aplicar, o Tangit Uni-Lock permite vedar
eficazmente e de forma imediata tubos e canalizações de
diversos tipos de materiais, sendo indicado para a maioria dos
líquidos e gases (incluindo gás doméstico), aplicável em
instalações de água quente ou fria (potável e não potável), com
gás, ar comprimido e fluidos de refrigeração. Perante a
existência de condições extremas de pressão e temperatura
(entre -20ºC e +130ºC), este vedante Universal garante a
estanquicidade permanente em qualquer tubagem e canalização.
O Tangit Uni-Lock tem ainda a particularidade de permitir a
reutilização das roscas em uso e de ser resistente aos choques e
vibrações, aos óleos, ácidos e bases diluídos, bem como aos
fluidos de refrigeração. Em todos os trabalhos efetuados com
este produto, evitam-se erros de instalação, dado as uniões
feitas em tubagens e canalizações serem totalmente reajustáveis
sem nunca perderem a estanquicidade.
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Este vedante universal é especialmente indicado para uso em roscas de tubos rígidos,
roscas de tubos flexíveis, tubagens até 6 polegadas de diâmetro em plásticos
(polietileno, polipropileno, PVC, ABS) e metal (aço, aço inoxidável, cobre, bronze,
latão), metais cromados, niquelados ou galvanizados.
O Tangit Uni-Lock substitui definitivamente e de forma prática as tradicionais fitas de
teflon e cânhamo, assegurando a estanquicidade perfeita entre as roscas. Permite
máxima resistência ao aperto, veda e fixa em qualquer posição, preenche todas as
folgas, lubrifica e ajuda o aperto, não entope as tubagens, e ainda assegura uma
estética cuidada para canalizações à vista, sendo em simultâneo muito fácil de limpar
na parte exterior.
Note-se que este produto apenas não está recomendado para instalações de oxigénio
puro e de sistemas ricos em oxigénio. Não é apropriado para instalações em contacto
direto com cloro ou outros materiais fortemente oxidantes. Também não se deve utilizar
em instalações de combustível, gasolina ou combustível óleo.
Para mais informações e download de imagens do produto por favor consulte:

http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Tangit_Uni_Lock
http://www.henkel.pt
Para mais informações:

Evaristo Moura
emoura@cec-online.pt
Tel. + 351 210307809
Tlm . + 351 914756659

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal, Lda. EN 10, Km. 140,2 Polígono Actividades Económicas, Parque Oriente Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela LRS (Portugal) • www.henkel.pt

