
tesa® Állítható öntapadós akasztószög
csempéhez és fémhez, 4 kg súlyig
Termék Információk

BNR 77767

Termékleírás
Állítható magasságú öntapadós akasztószög 4 kg súlyig. Tökéletes megoldást nyújt különböző tárgyak, például konyhai
eszközök sima és szilárd felületekre, például csempére és fémre történő fúrás nélküli rögzítéséhez és beállításához.

Jellemzők
• Ragasztás sima és szilárd felületekre, például beltéri csempére
• Akasztószögenként legfeljebb 4 kg, 2 akasztószög használata esetén pedig legfeljebb 8 kg súlyú tárgyakhoz
• Állítható magassága biztosítja a tárgyak egyenes felhelyezését
• Képakasztó fúrás nélkül
• A falra ragasztás nyom nélkül eltávolítható
• Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!

Alkalmazások
Használati útmutató – Lépésről lépésre 1. A lehető legjobb kötés biztosításához tisztítsa meg a felületet szilikonmentes
ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. A felületnek alkalmazás előtt teljesen száraznak kell lennie.
2. Ragassza fel a ragasztócsíkot a durvább felületre.
3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, majd vegye le a védőfóliát. Ügyeljen arra,
hogy közben ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós területhez.
4. Ezután helyezze fel a tesa® öntapadós akasztószöget úgy, hogy a ragasztócsík felső széléhez igazítja, majd lehajtja.
Nyomja oda a teljes akasztószöget egyenletesen legalább 5 másodpercig.
. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöget könnyen le lehessen szedni.
6. Feltolva oldja ki a piros reteszt, állítsa a kívánt helyzetbe az akasztószög fejét, majd a piros reteszt kattanásig letolva
rögzítse a fejet.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Ragasztóanyag típusa szintetikus kaucsuk • Holding power of strip up to 4 Kg

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Vegyszerálló nem
• Veszélyes anyag nem
• Nedvességállóság nem
• Anyag PS (polisztirol)
• Olaj- és zsírálló nem

• Ozone resistance nem
• Nyom nélkül eltávolítható igen
• Újrafelhasználható igen
• UV-állóság nem
• Vízhatlan nem
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=77767

http://l.tesa.com/?cp=77767
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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