
TECHNICKÝ LIST

 VLASTNOSTI
• Těsnící páska na bázi silikonu pro dočasné utěsnění 
• Odolává tlaku do 4 bar*
• Odolná vůči UV záření
• Odolná vůči teplotám od – 50 °C do + 260 °C**
• Ihned těsní, maximální pevnosti dosazuje po 24 hodinách
• Těsnící pásku lze naříznutím odstranit bez zbytků. 
    Pozor, díky obmotávání je páska pod tahovým napětím. 

*  testováno na PVC trubce s prasklinou 2 mm při návinu 
    ve 12 vrstvách 
** odolnost pro tlakové systémy do +90 °C

 OBLAST POUŽITÍ
Pro opravy a utěsnění, trubek, kohoutů, hadic a potrubí v dílně,  
v autě, na lodi, na zahradě. Také vhodná pro izolaci elektřiny. 
Použitelná i na vlhké podklady.

 NÁVOD K POUŽITÍ
Odstraňte 5-10 cm ochranné fólie, upevněte palcem konec pásky 
k opravovanému předmětu a pod silným tahem navíjejte. Dle typu 
aplikace naneste několik vrstev na sebe (např. u opravy trubek) nebo 
ze 2/3 se překrývající vrstvy (tam kde není tlak – např. při izolaci, 
pro vytvoření ochranného pláště). Pásku odstřihněte a volný konec 
zafixujte. 

 NEPŘEHLÉDNĚTE
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. Těsnicí páska Tangit FIX IT není vhodná 
na systémy, které obsahují glykoly (např. některé nemrznoucí směsi 
v podlahovém topení).

 SKLADOVÁNÍ
Produkt skladujte v suchu a chladu, chraňte před slunečním zářením.
 

 OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Pozor: vlivem navíjení je páska pod tahovým napětím. Pozor při 
odstraňování, nařezávání. 

 LIKVIDACE 
Zbytky produktu lze vyhazovat do komunálního odpadu. Velké 
množství zlikvidujete odděleně. Prázdný obal recyklujte. 

Tangit FIX IT 
Těsnicí páska
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DISTRIBUTOR:
HENKEL ČR spol. s r.o., 
Boudníkova 2514/5, 180 00  Praha 8
Tel.: 220 101 101
www.tangit.cz

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci  
a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností  
a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním 
těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

* Doporučený počet návinů pro aplikaci pod tlakem.

 SPOTŘEBA

Průměr trubky Počet návinů* Průměrný počet spojení (3m role)

¾" 12 10

1" 12 8

1½" 12 5

2" 12 4

Výše uvedená data, zejména návrhy pro aplikaci a používání našich produktů jsou založena na našich znalostech a zkušenostech. Vlivem 
různých materiálů a pracovních podmínek, které jsou mimo naši kontrolu důrazně doporučujeme provést dostatečný test pro určení vhodnosti 
našich produktů pro zamýšlené účely a zpracování. Z těchto ani ze slovních doporučení nelze vyvozovat právní odpovědnost. Vydáním tohoto 
technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.


