
tesa® Powerstrips Ūdensizturīgais Duo
āķis Plastmasas
Produkta Informācija

BNR 59704, 59764

Produkta apraksts
Pašlīmējošais tesa Powerstrips ūdensdrošais dubultais āķis ir noņemams un ūdensdrošs vannasistabas āķis, uz kā
pakarināt dušas tīrītāju un ķermeņa kopšanas piederumus.

Lespējas
• Viegla uzstādīšana bez urbšanas, skrūvēm un naglām.
• Spēcīga fiksācija līdz 3,0 kg.
• Noņemšana bez pēdām, pateicoties unikālajai Powerstrips® tehnoloģijai.
• Izgatavoti no augstas kvalitātes plastmasas.
• Izmantojami uz flīzēm, stikla u.c. mitrās telpās vai tieši dušā*.
• Īpaši paredzēti slapjām vietām (piemēram, dušai, vannai u.c.).
• Ideāli piemērots dušas stikla tīrītāja novietošanai, bet var izmantot arī kā dubulto āķi sūkļu, dvieļu u.c. novietošanai.
• Vairākkārt izmantojami ar lielajiem ūdensizturīgajiem tesa Powerstrips®

*Nav piemēroti lietošanai uz putuplasta, putu materiāla, virsmām ar nelīpošu pārklājumu, porainiem materiāliem.

Lietojumi
Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Notīriet virsmu ar tīrīšanas līdzekli, kas nesatur spirtu vai silikonu
2. Paņemiet komplektācijā ietverto ūdensizturīgo gruntējuma salveti un noslaukiet virsmu, lai sagatavotu to līmēšanai -
pagaidiet vismaz 10 sekundes
3. Piestipriniet uz virsmas Powerstrip lielā izmēra ūdensnoturīgo stripu - piespiediet un paturiet vismaz 5 sekundes
4. Noņemiet āķa pamatni un pielīmējiet to stripam - piespiediet un paturiet vismaz 5 sekundes
5. Bīdiet uz pamatnes esošo āķi uz leju, līdz tas nofiksējas

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks
• Noturspēja līdz pat 3 Kg

• Āķa forma taisnstūra
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=59704
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Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Bīstamais materiāls jā
• Materiāls PS (polistirols)
• Noturība pret eļļu un taukiem nē
• Ozone resistance nē

• Noņemama, neatstājot pēdas jā
• Atkārtoti lietojams jā
• Šķīdumu nesaturošs jā
• Temperatūras noturība jā
• Noturība pret UV stariem nē

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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