
tesa Powerstrips® OVAL SMALL nagi
Toote Teave

BNR 57519, 57533, 57543, 57546, 58202

Toote kirjeldus
Nagid tesa Powerstrips Hooks Small Oval kaunistavad teie kööki või vannituba ja nende eemaldatavate nagide külge saab
kinnitada kõikvõimalikke kuni 1 kg kaaluvaid esemeid.

Funktsioonid
• Lihtsalt paigaldatav puurimise, kruvide või naelteta
• Hoiab tugevalt kuni 1 kg raskusi esemeid
• Eemaldatav jälgi jätmata tänu ainulaadsele Powerstrips®-tehnoloogiale
• Valmistatud kvaliteetsest plastist
• Kasutatav keraamilistel plaatidel, klaasil, puidul, plastil ja paljudel muudel pindadel*
• Riputuskonksud on korduskasutatavad koos tesa Powerstrips® SMALLi ribaga

*Ei sobi kasutamiseks stüroplasti, vahtmaterjalide, nakkumisvastase kattega pindade ja poorsete materjalide korral

Rakendused
Sammsammulised paigaldusjuhised1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Kandke kleepriba Powerstrip Small pinnale. Vajutage sellele vähemalt 5 sekundit.
3. Avage konks ja asetage klõpsu tagumine osa kleepribale. Vajutage tugevalt vähemalt 5 sekundit.
4. Sulgege ja lukustage konks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp sünteeskummi
• Kandejõud kuni 1 Kg

• Konksu kuju Ovaalsed

Omadused / jõudlusväärtused
• Kemikaalikindlus ei
• Ohtlik materjal ei
• Materjal PS (polüstüreen)
• Õli- ja rasvakindel ei
• Ozone resistance ei

• Jäägivaba eemaldus jah
• Korduvkasutatav jah
• Lahustivaba jah
• Temperatuurikindlus jah
• UV-kiirguskindel ei
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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.
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