
tesa® Dvojitý rohový košík Aluxx Black,
samolepicí, anodizovaný hliník
Produktové Informace

BNR 40507

Produktbeskrivning
Rohový košík tesa® Aluxx Black nabízí stylový dvouúrovňový úložný prostor pro toaletní potřeby ve sprchovém koutě.
Sprchový košík s dvěma poličkami podle nejnovější domácí módy: Ať už máte v oblibě industriální, skandinávský, nebo
neutrální městský styl, vždy oceníte sprchový držák v matné černé barvě z anodizovaného hliníku. Bez vrtání ho lze
bezpečně připevnit k stěně pomocí lepidla tesa® a také jej lze beze stopy odstranit – pro bezpečné a stylové uložení
toaletních potřeb ve sprše, koupelně nebo vlhkém prostoru s dvojnásobnou kapacitou.

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. Nasaďte na adaptér krycí destičky.
7. Našroubujte na adaptér příslušenství.
Demontáž
1. Demontujte příslušenství z adaptéru.
2. Pomocí trubkového klíče adaptéry 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
• Splashproof ano

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Odolnost proti chemikáliím ne
• Materiál Eloxovaný hliník
• Odstranění bez zanechání

zbytků lepidla
ano

• Možnost opětovného využití ano
• Bez rozpouštědel ano
• Odolnost proti UV záření ano
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=40507
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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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