
tesa® Elegaant törölközőtartó gyűrű,
ragasztós rögzítésű, krómozott fém,
egyedülálló formatervezés
Termék InformációkBNR 40438

Termékleírás
A fantasztikus Tesa® Elegaant fali törölközőtartó gyűrűt kivételes, lekerekített négyszögletes megjelenés jellemzi.
Ragasztóval lehet rögzíteni, fúrás nélkül. Ezért a fal és a csempe ép marad. A gyűrű bármikor, ragasztómaradványok nélkül
levehető. Egy új BK20 adapterrel könnyen másik helyre szerelheti.

Jellemzők
• Fúrásmentes törölközőtartó gyűrű a tesa® Power.Kit technológiával (átfogó ragasztós rögzítési megoldás)
• Rendkívüli formatervezés, lekerekített szögletes stílus, magasfényű, krómozott fém, szögletes stílus, lekerekített

négyszögletes fali lemez
• Biztos öntapadós tartás, vízálló, garantáltan rozsdamentes
• Használható csempén, fémen, terméskövön, márványon, betonon, fán, üvegen és sokféle műanyagon
• Nem használható tapétán, gipszvakolaton és más, nem tapadó bevonattal ellátott felületeken
• Falra ragasztás nyom nélkül, újra használható, BK20 adapterrel
• Tiszta, egyszerű, fúrás nélküli rögzítés
• Csillapított záródási funkció
• működő pánt
• A termék méretei: 154 mm x 185 mm x 45 mm

Technikai adatok (átlagértékek)

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

Termékszerkezet
• Ragasztóanyag típusa Silane modified

polymer
• Speciális jellemzők Soft close

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Vegyszerálló nem
• Anyag Krómozott fém
• Nyom nélkül eltávolítható igen

• Újrafelhasználható igen
• Oldószermentes igen
• UV-állóság igen
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=40438

http://l.tesa.com/?cp=40438
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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.
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