
 
 

 

Liimausohje
 

 Opaste PVC ja C-PVC putkistojen
 liimaukseen

 
 
 



LIIMAUSOHJE

Tehokkaaseen puhdistukseen suosittelemme kaikille
PVC putkillemme sopivaa Tangit-puhdistusainetta. 

PVC:n liimauksiin suosittelemme Tangit- tai Dytex- 
liimaa. C-PVC:n liimauksiin suosittelemme Temperglue
liimaa. 

Tangit-liimalla tehdyt liimaliitokset ovat yleisesti 
ottaen yhtä kestäviä kuin itse PVC-materiaali.
Seuraavat kemikaalit ovat kuitenkin poikkeuksia:
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Liima
Puhdistusaine, Tangit-puhdistusaine

Paperia tai kangasta, HUOM! Nukkaamaton
Viistin tai viila

Pensseleitä
Putkileikkuri tai saha
Liitu tms. (merkitsemiseen)
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Liima

Viistin tai viila
Pensseleitä

Puhdistusaine, Tangit-puhdistusaine
Talouspaperia tai kangasta (puhdistamiseen)

Putkileikkuri tai saha
Liitu tms. (merkitsemiseen)

Liimausohje: putket ja osat d90 - d400



Työturvallisuus

voimassa Fluorotechin oman puhdistusaineen sekä Tangit ja Dytex-liimojen käytön yhteydessä.
Seuraavassa luetellaan liimaustyön turvallisuuteen liityviä ohjeita ja määräyksiä. Luetellut asiat ovat yleisiä ja

Käyttäjän on kuitenkin hyvä tutustua jokaisen aineen yksityiskohtaisiin omiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin
ennen niiden käyttöönottoa. Jos käyttäjällä on aiemmin ollut taipumusta allergisiin reaktioihin, on syytä
noudattaa erityistä varovaisuutta aineita käytettäessä.
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- Työympäristö on pidettävä siistinä ja

- Jos ilmanvaihto on puutteellinen, on
   käytettävä suodattavaa hengitys-

- Suosittelemme aina hengitys-
   suojaimen käyttöä. Dytexin kanssa

    tehokkaasta tuuletuksesta on huolehdittava.

- Suojakäsineitä on käytettävä oltaessa
   alttiina aineen vaikutuksille pidemmän
   aikaa.

- Silmät on suojattava tarvittaessa.

- Avotulen käyttö ja tupakointi liimauspaikan
   läheisyydessö on ehdottomasti kielletty.

- Henkilökohtaisesta hygieniasta on
   huolehdittava välittömästi liimauksen
   jälkeen.

   suojainta.

Varoitukset

Helposti syttyvää. Terveydelle haitallista. Ärsyttää ihoa, silmiä sekä hengityselimiä.
Nauttiminen vaarallista. Varastoitava lasten ulottumattomiin, palavien nesteiden
asetuksen mukaisesti paikkaan jossa on hyvä ilmanvaihto. Estettävä staattisen
sählön muodostuminen. Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön.

   AINA suodattava hengityssuojain.


