
tesa® Moon Bílý háček na oděvy
Produktové Informace

BNR 40574

Produktbeskrivning
Místo pro župan a elegantní dekorativní prvek v koupelně. Moderní matně bílé provedení a minimalistický design.
Harmonický doplněk současných trendů v domácí výbavě, ať už máte v oblibě industriální styl, skandinávský design, nebo
neutrální klasiku. Práškově lakovaný držák lze snadno připevnit na zeď bez vrtání pomocí lepicího řešení tesa®. Háček se
navíc hodí i pro zavěšení větších sprchových ručníků. Nepotřebujete manuální dovednosti, nemusíte se bát nepořádku ani
vrtání. Ideální řešení do pronajatých bytů.

Charakteristika
• Koupelnový háček s technologií tesa® Power.Kit (univerzální lepicí montážní řešení)
• Harmonicky zaoblené organické provedení, matný bílý práškově lakovaný kov, nerez
• Dokonalý doplněk do koupelny v industriálním nebo skandinávském stylu
• Drží na glazovaných dlaždicích, kovu, přírodním kameni, mramoru, betonu, dřevu, skle a mnoha typech plastů
• Nehodí se na omítku, tapety, plasty typu PP, PE, PTFE a další nepřilnavé povrchy
• Spolehlivá montáž na stěnu, snadná a čistá instalace, není zapotřebí vrtat, odstraní se bez poškození povrchu
• Po odstranění možnost opětovného využití s novým adaptérem BK20 (prodává se i samostatně)
• Rozměry produktu: 50 mm × 65 mm × 53 mm

Aplikace
Montáž
1. Vyčistěte povrch.
2. Odlepte ochrannou fólii adaptéru.
3. Připevněte adaptér na stěnu.
4. Naneste lepidlo pomocí dávkovače.
5. Nechte lepidlo vytvrdnout po dobu 12 hodin.
6. Pomocí inbusového klíče namontujte příslušenství na adaptér.
Demontáž
1. Demontujte příslušenství z adaptéru.
2. Pomocí trubkového klíče adaptér vypněte.
3. V případě potřeby odstraňte zbytky lepidla pomocí škrabky na sklo.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro
účely specifikace.

Konstrukce produktu
• Druh lepidla Silanem modifikovaný

polymer
• Tvar háčku Kulaté

• Splashproof ano

St
ra

na
 1 

z 
2 

– 
D

at
um

 v
yt

vo
ře

ní
 14

/12
/2

2 
– 

cs
-C

Z

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=40574

http://l.tesa.com/?cp=40574
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Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpouštědel ano
• Odolnost proti chemikáliím ne
• Materiál Kov s práškovým

nástřikem

• Odstranění bez zanechání
zbytků lepidla

ano

• Možnost opětovného využití ano
• Odolnost proti UV záření ano

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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