
tesa® Powerstrips Dvigubas metalinis
kabliukas Waterproof Duo
Produkto InformacijaĮ

BNR 59710

Produkto aprašymas
Naudokite lipnų „Duo Hook Metal“ kaip elegantišką vonios sprendimą norėdami duše pasikabinti rankšluostį ir kūno
priežiūros priemones.

Funkcijos
• Paprasta pritvirtinti - nereikia gręžti, naudoti varžtų ar vinių
• Išlaiko iki 3kg svorį
• Unikalios Powerstrips® Waterproof technologijos dėka nuklijavus nelieka pėdsakų
• Pagamintas iš nerūdijančio plieno
• Tinka naudoti ant plytelių, stiklo ir pan. drėgnose patalpose ar tiesiog dušo kabinoje*
• Specialiai sukurta naudoti drėgnose vietose (pvz. vonios kambarys, dušo kabina ir t.t.)
• Idealiai tinka kabinti dušo kabinos sienelių laikiliui, bet tinka ir kempinėms, rankšluosčiams ir pan. kabinti
• Pakartotinam tvirtinimui naudokite tesa® Powerstrips Waterproof LARGE juostelę

*Netinka klijuoti ant ekstruzinio polistireno, putų, klijus atstumiančiomis medžiagomis padengtų ar porėtų paviršių

Application Fields
Kaip tvirtinti1. Nuvalykite paviršių alkoholiu arba stiklo valikliu, kurio sudėtyje nėra silikono
2. Paruoškite paviršių klijavimui - nuvalykite jį pridėta vandeniui atspariu gruntu įsotinta servetėle - palaukite bent 10
sekundžių
3. Priklijuokite didelio dydžio vandeniui atsparią Powerstrips® Waterproof Large juostelę prie paviršiaus - laikykite
prispaudę bent 5 sekundes
4. Nuimkite pagrindo plokštelę nuo kabliuko ir priklijuokite ją prie juostelės - laikykite prispaudę bent 5 sekundes
5. Slinkite kabliuką žemyn pagrindo plokštele, kol jis užsifiksuos vietoje.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Klijų tipas sintetinis kaučiukas
• Laikymo galia iki 3 Kg

• Kabliuko forma Stačiakampis
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Properties/Performance Values
• Atsparumas chemikalams ne
• Pavojingos medžiagos taip
• Medžiaga Nerūdijantis plienas
• Atsparus tepalui ir alyvai ne
• Ozone resistance ne

• Pašalinama be pėdsakų taip
• Naudojamas pakartotinai taip
• Be tirpiklių taip
• Atsparumas temperatūrai taip
• Atsparus UV spinduliams ne

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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