
tesa® Baboo Odkládací polička XL, bílo
béžová
Produktové Informace

BNR 40524

Produktbeskrivning
Velký úložný box tesa® Baboo s víkem. Bez vrtání, snadná a rychlá montáž pomocí vodotěsné technologie tesa®
Powerstrips. Stylové provedení z matného bílého kvalitního plastu s bambusovým víkem. Pohodlný úložný prostor pro
přehledné uspořádání kosmetických produktů. Proužky tesa® Powerstrips Waterproof představují výkonné voděodolné
lepicí řešení s nosností až 3 kg. Snadno se odstraňují a nezanechávají stopy. Boxy tesa® Baboo jsou k dispozici v různých
velikostech, lze je kombinovat a šetřit tak prostor v koupelně. Pro opětovnou montáž slouží proužky tesa® Powerstrips
Waterproof XL.

Charakteristika
• Úložná krabice s technologií tesa® Powerstrips Waterproof (univerzální lepicí montážní řešení), max. nosnost 3 kg *

Mimořádně rozměrný box s víkem nabízí dostatek prostoru pro uložení větších toaletních potřeb, v základním balení
praktický přihrádkový systém pro lepší organizaci vnitřního prostoru

• Moderní design, kombinace městských materiálů – přírodní bambusové víko v kombinaci s kvalitním plastovým boxem
v matně bílém provedení

• Prostorově úsporné řešení pro uložení a snadnou dostupnost koupelnových potřeb
• Spolehlivá montáž na stěnu, snadná, čistá a rychlá instalace, není třeba vrtat, lze beze stopy odstranit, nepoškozuje

povrch
• Drží na glazovaných dlaždicích, mramoru, kovu, dřevu, skle a různých typech plastů (ABS, PS, akrylátové sklo)
• Nehodí se na kámen, beton, omítku, tapety, smalt a plasty typu PP, PE a PTFE
• Po odstranění lze znovu použít s novými proužky tesa® Powerstrips Waterproof XL (prodávají se samostatně)
• Krabičky tesa® Baboo jsou k dispozici v různých velikostech
• Rozměry produktu: 242 mm × 160 mm × 102 mm

Aplikace
Montáž
1. Očistěte povrch alkoholem nebo čističem na sklo bez silikonu.
2. Pomocí ubrousku přetřete povrch vodotěsným základním nátěrem a počkejte 10 sekund, až se nátěr vypaří.
3. Na podkladovou destičku krabice nalepte proužky Powerstrips® a nejméně na 5 sekund ho přitlačte.
4. Odstraňte z proužků Powerstrips® krycí fólii.
5. Umístěte krabici na podkladový povrch a pevně ji přitiskněte ke stěně.
6. Posuňte krabici nahoru a odepněte ji z podkladových destiček. Destičky nejméně na 5 sekund přitlačte.
7. Posuňte krabici po podkladových destičkách směrem dolů, až zapadne na místo.

Demontáž
1. Posuňte krabici nahoru, až vyjede z destiček.
2. Natáhněte jazýček proužku Powerstrip® asi na 3–5 cm, pevně přidržte podkladovou destičku (ale netlačte na ni)
a nadále natahujte proužek Powerstrip® rovnoběžně s povrchem (netahejte proužek směrem od povrchu, mohl by se
roztrhnout).
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=40524

http://l.tesa.com/?cp=40524


tesa® Baboo Odkládací polička XL, bílo
béžová
Produktové Informace

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 syntetický kaučuk
• Zvláštní vlastnosti s rozdělením

• Splashproof ano

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Odolnost proti chemikáliím ne
• Nebezpečný materiál ano
• Materiál Plast, Bambus
• Odstranění bez zanechání

zbytků lepidla
ano

• Možnost opětovného využití ano
• Bez rozpouštědel ano
• Odolnost proti UV záření ne

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.

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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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=40524
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