
Cola à base de PVC concentrado 

(soldadura com a mesma 

resistência química e à 

temperatura que o PVC)

Não escorre (maior poder de 

preenchimento em uniões com 

folgas – maior segurança)

Alta resistência de colagem (com 

ou sem pressão)

Rápida em reparações (esperar 

1h por cada bar de pressão)

Certificação para contacto com

água potável

Certificação para PVC até 16 bar 

de pressão

Baixa retração com o tempo

2 anos de validade na embalagem 

original fechada

Formatos: tubo e lata

Usar em conjunto com Tangit

Produto de Limpeza

TANGIT COLA PARA PVC
Cola Especial para PVC Rígido

Ideal para uniões em PVC coladas, com ou sem 

pressão

Nota: para mais informação, consultar a Ficha Técnica do produto

Henkel Ibérica Portugal, Tel. 219 578 160



 Endurece rapidamente na ausência de 

ar e dentro da rosca metálica

 Aplicável em roscas até 3”

 Facilmente desmontável em roscas 

até 1,5” – as roscas são reutilizáveis

 Resistente a fluidos entre os -55ºC e 

+150ºC

 Alto rendimento: 1 embalagem 50mL 

veda até 150 uniões de 1/2 polegada

 Efeito lubrificante sobre a rosca

 Resistente à pressão (testado até 30 

bar em gás)

 EN 751 – 1, aprovação DVGW 

(Alemanha): gás e água quente

 BS 6920, aprovação WRc (Inglaterra): 

água potável até 80ºC

 Cor: amarelo-alaranjado

 Formatos: embalagem 50mL

TANGIT METALOCK
Vedante de Roscas Metálicas

Ideal para: vedação de roscas metal-metal em 

tubagens de gás, água, fuel, ar comprimido, fluidos de 

refrigeração, bases e ácidos diluídos, em roscas que 

não vão sofrer reajustes posteriores (exceto se para 

desmontagem e reutilização das roscas)

Vantagens vs. métodos tradicionais (substitui linho e Teflon):
• Efeito lubrificante sobre a rosca (não encavalita)

• Não é necessário apertar a rosca até ao fim (veda e fixa em qualquer 

posição)

• Não rasga com aperto excessivo (ao contrário do Teflon)

• Maior facilidade e rapidez na aplicação, quer na montagem quer na 

desmontagem e reutilização das roscas (reduz custos de mão obra)

• Não entope as tubagens e os filtros

• Estética mais cuidada (o excesso de produto pode-se limpar facilmente)

• Alta resistência aos agentes químicos (ex.: fuelóleo, gasóleo)

• Normas internacionais para gás e água (maior fiabilidade e segurança)

Nota: para mais informação, consultar a Ficha Técnica do produto

Henkel Ibérica Portugal, Tel. 219 578 160



 Endurece rapidamente em contacto com a 

humidade do ar

 Veda imediatamente até 3 bar (esperar 

30min. para pressões superiores)

 Flexível e adaptável às dilatações

 Alto efeito lubrificante, facilita a 

montagem das roscas

 As roscas são desmontáveis e 

reutilizáveis

 Resistente a ácidos e bases diluídas

 Resistente a temperaturas desde -65ºC a 

+225ºC

 Alto rendimento: 1 embalagem 100mL 

veda até 210 uniões de 1/2 polegada

 BS 6920 (aprovado por WRc - Inglaterra) e 

KTW (aprovado por DVGW - Alemanha): 

água potável até 90ºC

 Cor: branco

 Formatos: embalagem 100mL

TANGIT PLASTICLOCK
Vedante de Roscas Plásticas

Ideal para: vedação flexível de roscas plástico/plástico e 

plástico/metal em instalações de água quente e fria: sectores 

agrícolas e industriais, jardins, canalizações domésticas, piscinas, 

sistemas de drenagem e canalizações de ar comprimido. Para 

vários tipos de plásticos (polietileno, polipropileno, PVC, ABS) e 

metais (aço, aço inox, cobre, bronze, latão) e combinações entre 

eles.

Nota: para mais informação, consultar a Ficha Técnica do produto

Henkel Ibérica Portugal, Tel. 219 578 160

Vantagens vs. métodos tradicionais (substitui linho e Teflon):
• Efeito lubrificante sobre a rosca (não encavalita) e não danifica as roscas 

com aperto excessivo (importante sobretudo em roscas plástico-metal)

• Não é necessário apertar a rosca até ao fim (veda e fixa em qualquer 

posição)

• Não rasga com aperto excessivo (ao contrário do Teflon)

• Maior facilidade e rapidez na aplicação, quer na montagem quer na 

desmontagem e reutilização das roscas (reduz custos de mão obra)

• Não entope as tubagens e os filtros

• Estética mais cuidada (o excesso de produto pode-se limpar facilmente)

• Normas internacionais para água (maior fiabilidade e segurança)



 Fio multifilamento embebido com pasta 

de silicone – veda instantaneamente a 

qualquer pressão e temperatura

 Aplicável como métodos tradicionais

 Permite a desmontagem e reutilização das 

roscas. Uniões reajustáveis em qualquer 

altura, permitindo fazer acertos sem 

perder a estanquicidade.

 Flexível e adaptável às dilatações

 Efeito lubrificante, facilita a montagem 

das roscas

 Resistente a temperaturas desde -20ºC a 

+150ºC

 Aplicação limpa e com alto rendimento: 1 

embalagem 180m veda até 400 uniões de 

1/2 polegada

 EN 751-2 e DIN 30660 para gases e água 

quente até 130ºC (aprovação DVGW)

 Standard KTW para água potável quente 

ou fria, até 95ºC 

 Norma BS 6920 para água potável até 

85ºC (aprovação WRc)

 Cor: branco

 Formatos: embalagens com 80m e 160m

TANGIT UNI-LOCK
Vedante de Roscas Universal

Ideal para: vedação instantânea de roscas plásticas e/ou metálicas 

em instalações de água quente e fria (potável ou não), gás, ar 

comprimido e fluidos de refrigeração. Para todos os tipos de 

plásticos e metais. Especialmente indicado para vedação imediata 

e onde possa haver movimentos ou reajustes nas roscas.

Nota: para mais informação, consultar a Ficha Técnica do produto

Henkel Ibérica Portugal, Tel. 219 578 160

Vantagens vs. métodos tradicionais (substitui linho e Teflon):
• Efeito lubrificante sobre a rosca (não encavalita) e não danifica as roscas 

com aperto excessivo (importante sobretudo em roscas plástico-metal)

• Não rasga com aperto excessivo (ao contrário do Teflon)

• Embalagem ergonómica, maior facilidade e rapidez na aplicação, quer na 

montagem quer na desmontagem e reutilização das roscas (reduz custos de 

mão obra)

• Não entope as tubagens e os filtros

• Estética mais cuidada (não há excesso de produto para o exterior)

• Normas internacionais para gás e água (maior fiabilidade e segurança)


