
• Dynamická P.T.F.E. šňůra pro
utěsnění kovových a synte-
tických opletených spojů

• Snadno a rychle se aplikuje
• S integrovaným 360° nožem
• Max. tlak 100 bar
• Teplota -200 °C až +240 °C

• Dynamic P.T.F.E. cord for sealing
of metal and synthetic
threaded joints

• Easy and fast to apply
• With integrated 360° knife
• Max. presure 100 bar
• Temperature -200 °C to +240 °C

• Těsnící vlákno Flon • Teflon tape band Flon

Griffon UNI-100 v porovnání vůči Tangit
UNI-100 TANGIT

Rozpouštědla > 50% THF > 40% THF

Spolehlivost
UNI-100 má v porovnání s Tangit lepší lepící vlastnosti. Pokud pracovník

neprovádí spoj zcela podle pokynů, menší nebezpečí porušení spojů.
(Doporučujeme provádět spoje podle našich pokynů)

U složitých spojů omezené lepící vlastnosti
(například pokud nejsou povrchy dobře vyčištěné)

Hustota Vysoká (tixotropická)
Ředěné lepidlo se snadno nanáší

Velmi vysoká
Z důvodu vyšší hustoty je i vyšší spotřeba ředěného lepidla

Rychlost Velmi rychlé zasychání Rychlé zasychání

Doba zaschnutí Viz tabulka (brožura s označeními): v porovnání s Tangit mnohem rych-
lejší doba zaschnutí Minimálně 24 hodin před tlakovou zkouškou

Nádoba

Připraveno k použití, včetně speciálního štětce
K dispozici několik balení s různými velikostmi speciálních štětců
Pracovník si může vybrat velikost speciálního štětce v závislosti

na průměru potrubí. Několik plastových obalů: bez koroze,
bez poškození nádoby

Bez štětce
Pracovník musí použít jiný štětec

Protože štětec není součástí balení, štětec zaschne
Proto musí pracovník použít pro každou práci nový štětec

Otvor v nádobě Dostatečně rozměrný pro manipulaci se speciálním štětcem.
Není příliš velký, takže je omezeno odpařování.

Velmi rozměrný, uzávěr TT. Rozpouštědla se během používání
z balení rychleji odpařují. Větší riziko, že ředěné lepidlo vyschne

Štětec
(aplikátor)

Speciální štětec
V porovnání s tradičním štětcem je nanášení ředěného lepidla 

speciálním štětcem rychlejší a snažší.
Bez štětce, pracovník musí použít jiný tradiční štětec

Teflonová páska | Teflon tape band cena Kč €
0421001212 B Teflonová páska šířka 12 mm x síla 0,075 mm délka 12 m (m) 10 0,01 21,- 
0421011212 B Teflonová páska šířka 12 mm x síla 0,1 mm délka 12 m (č) 10 0,01 55,- 
0421001912 B Teflonová páska šířka 19 mm/délka 12 m (ž) 10 0,05 200,- 
0421001415 B Těsnící páska Griffon KOLMAT 14 mm/délka 15 m 557,- 

Těsnící vlákno | Teflon tape band cena Kč €
0422001000 B Těsnící vlákno Tangit Uni-Lock, délka vlákna 80 m 20 0,07 326,- 
0422001001 B Těsnící vlákno Flon – 100, délka vlákna 175 m 12 0,07 552,- 

PVC lepidlo a čistič Tangit | PVC glue and cleaner Tangit cena Kč €
0410610125 B Tangit PVC lepidlo 125 g tuba 12 0,125 150,- 
0410610250 B Tangit PVC lepidlo 250 g se štětcem 24 0,250 255,- 
0410610500 B Tangit PVC lepidlo 500 g se štětcem 16 0,500 488,- 
0410611000 B Tangit PVC lepidlo 1000 g se štětcem 12 1,000 725,- 
04106110001 B Tangit PVC lepidlo 1000 g 12 1,000 720,- 
0425610125 B Tangit čistič 125 ml 24 0,125 155,- 
0425611000 B Tangit čistič 1000 ml 16 1,000 407,- 

Silikonová vazelína | Silicone grease cena Kč €
042563015 B Silikonová vazelína 15 g 20 0,15 119,-
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Těsnící příslušenství
Sealing accessories
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