
tesa® KLAAM tualetihari
Toote Teave

BNR 40260

Toote kirjeldus
Isekleepuvat tesa® Klaam-sarja tualetiharja on ülilihtne kindlalt seinale kinnitada. Puurida pole vaja, seega ei saa seinad
ega plaadid kahjustada. Nurgelise disainiga aksessuaari klaasi ja kroomi segust viimistlus lisab teie vannituppa klaasi
elegantsust. Hoidikut saab igal ajal jälgi jätmata eemaldada ning tänu uuele BK20 adapterile mujale paigaldada.

Funktsioonid
• Tualetihari, tesa® Power.Kiti tehnoloogiaga (kõik-ühes liimainega paigalduslahendus)
• Kõrgläikeline kroomiga kaetud metall, kandiline stiil, nurgeline seinaplaat, satiinklaas
• Usaldusväärne püsivus, veekindel, garanteeritult roostevaba
• Sobib plaatidele, metallile, looduskivile, marmorile, betoonile, puidule, klaasile ja eri tüüpi plastikule
• Ei sobi tapeedile, dekoratiivkrohvile ja muudele mittekleepuva kattega pindadele
• Lihtne jälgi jätmata maha võtta ning BK20 adapteri abil mujale paigaldada
• Lihtne kinnitamine, puurida pole vaja
• Eemaldatav klaasist alus, vahetatav harjapea
• Toote mõõdud: 390 mm x 94 mm x 135 mm

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp Silane modified

polymer

Omadused / jõudlusväärtused
• Kemikaalikindlus ei
• Niiskuskindlus jah
• Materjal Kroomitud metall,

Matt klaas
• Jäägivaba eemaldus jah

• Korduvkasutatav jah
• Lahustivaba jah
• UV-kiirguskindel jah
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Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Lk
 2

 / 
2 

– 
al

at
es

: 2
4/

01
/2

3 
– 

et
-E

E

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?cp=40260

http://l.tesa.com/?cp=40260

