
tesa® Draad Madlo k vaně 317 mm,
nerez ocel
Produktové Informace

BNR 40230, 40231

Produktbeskrivning
Samolepicí madlo do koupelny tesa® Draad se připevní bez vrtání. Stěny a obklady zůstanou stejné, jako byly předtím.
Toto zaoblené madlo je vyrobeno z kartáčované nerezové oceli, což z něj dělá hezký doplněk. Lze ho kdykoli beze stopy
odstranit. Opětovná montáž na jiném místě s použitím adaptéru BK164-2 je rychlá.

Charakteristika
• Madlo na vanu s technologií tesa® Power.Kit
• Ušlechtilá ocel, pochromovaná, zaručeně nerezavějící, kulaté nástěnné destičky
• Bezpečné držení a velmi vysoká zatížitelnost – odolá zátěži až do 130 kg (testováno dle ISO17966:2016)
• Lze znovu sundat, žádné škody na podkladu, možno znovu použít díky upevňovacímu adaptéru BK164-2
• Snadná a čistá montáž bez vrtání
• Vhodné na rovné glazované obklady, na které stříká voda pouze příležitostně – odolné vůči stříkající vodě dle IPX4
• Nevhodné k montáži pod vodu nebo na jiné povrchy než glazované obklady
• Rozměry: 60 mm x 317 mm x 75 mm
• Při používání v souladu s určeným účelem činí doba životnosti produktu 5 let

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

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpouštědel ano
• Materiál Leštěná nerez ocel
• Možnost opětovného využití ano

• Odolnost proti chemikáliím ne
• Odolnost proti UV záření ano
• Odstranění bez zanechání

zbytků lepidla
ano
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=40230

http://l.tesa.com/?cp=40230
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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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