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Produktbeskrivning
Elegantní držák toaletního papíru tesa® Esteetic se svým čtverhranným designem v koupelně nepřehlédnete. Pro
připevnění se místo vrtání používá lepidlo. Žádné poškození stěn nebo obkladů. Držák lze kdykoli demontovat a s novým
adaptérem BK20 znovu připevnit jinam.

Charakteristika
• Stabilní držák toaletního papíru s patentovanou technologií tesa® Power.Kit (lepicí montážní řešení typu „vše v jednom“)
• Elegantní design, stylově čisté hranaté provedení, nerez, leštěná čtvercová nástěnná deska
• Spolehlivý úchyt, vodotěsné provedení, zaručená ochrana proti zreznutí
• Funguje na dlažky, kov, přírodní kámen, mramor, beton, dřevo, sklo a mnoho typů plastů
• Nefunguje na tapety, štuk a jiné povrchy s nepřilnavým nátěrem
• Lze odstranit beze stopy poškození povrchu. Lze znovu připevnit pomocí adaptéru BK20
• Čistá a jednoduchá montáž bez vrtání
• Funkce šetrného sklápění
• Rozměry produktu: 99 mm × 132 mm × 45 mm

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
• Zvláštní vlastnosti Měkké zavírání

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpouštědel ano
• Odolnost proti chemikáliím ne
• Materiál Kov

• Odstranění bez zanechání
zbytků lepidla

ano

• Možnost opětovného využití ano
• Odolnost proti UV záření ano
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=40447
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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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