
tesa® Vidēja izmēra uzglabāšanas kaste
ar vāku Baboo, pašlīmējoša, no bambusa
un augstas kvalitātes matētas, baltas
plastmasas
Produkta Informācija
BNR 40522

Produkta apraksts
Vidēja izmēra pie sienas stiprināma tesa® Baboo kaste ar sadalītāju un vāku. Viegla un ātra montāža bez urbšanas,
izmantojot tesa® Powerstrips Waterproof tehnoloģiju. Kaste izgatavota no augstas kvalitātes matētas, baltas plastmasas,
un tai ir dabīga bambusa vāks. Vieda uzglabāšanas vieta, lai tādi priekšmeti kā kosmētika, juvelierizstrādājumi vai ausu
kociņi būtu glīti sakārtoti un vienmēr pa rokai. Komplektācijā iekļautie pašlīmējošie tesa® Powerstrips Waterproof XL
nodrošina ūdensizturīgu fiksāciju, noturot līdz par 3 kg smagus objektus. Stripi ir viegli noņemami un neatstāj atlikumus.
tesa® Baboo kastes ir pieejamas dažādos izmēros, lai tās varētu kombinēt un saskaņot, lai iegūtu pilnīgu kompaktu
uzglabāšanas risinājumu. Kasti var atkārtoti uzstādīt, izmantojot tesa® Powerstrips Waterproof XL izmēra rezerves stripus.

Lespējas
• Uzglabāšanas kaste ar tesa® Powerstrips Waterproof ūdensizturīgo tehnoloģiju (all-in-one pašlīmējošs montāžas

risinājums), notur maksimāli 3 kg
• Vidēja izmēra kaste ar vāku nodrošinās pietiekami daudz vietas, lai uzglabātu tualetes piederumus, kastes satura

organizēšanai ir iekļauts elastīgs sadalītājs
• Moderns dizains, pilsētvides materiālu sajaukums - dabīgs bambusa vāks apvienojumā ar matētas, baltas, augstas

kvalitātes plastmasas kasti
• Ietilpīgs vannas istabas uzglabāšanas risinājums, lai vannas piederumi būtu labi organizēti un viegli pieejami
• Uzticams, izturīgs stiprinājums pie sienas, viegli, tīri un ātri uzstādāms, nav nepieciešama urbšana, noņemams bez

pēdām, nerada virsmas bojājumu
• Labi pielīp glazētām flīzēm, marmoram, metālam, stiklam, kokam un plastmasai (ABS, PS, akrila stiklam)
• Nav piemērots akmenim, cementam, tapetēm, apmetumam, emaljas lakai un plastmasai, piemēram, PP, PE un PTFE
• Pēc noņemšanas atkārtoti izmantojams ar tesa® Powerstrips ūdensizturīgajiem XL izmēra stripiem — pieejamas

atsevišķi kā atkārtotas uzpildes komplekts
• tesa® Baboo kastes ir pieejamas dažādos izmēros
• Produkta izmēri: 242 mm x 110 mm x 102 mm

Lietojumi
Montāža
1. Notīriet virsmu ar stiklu tīrīšanas līdzekli, kas nesatur spirtu vai silikonu
2. Noklājiet virsmu ar ūdensizturīgu gruntējumu, izmantojot gruntējuma salveti - pagaidiet 10 sekundes, līdz gruntējums
iztvaiko
3. Piestipriniet Powerstrips® stripus pie kastes pamatnes - stingri piespiediet un paturiet vismaz 5 sekundes
4. Noņemiet Powerstrips® aizsargpārklājumu
5. Nopozicionējiet kasti uz virsmas - stingri piespiediet pie sienas
6. Bīdiet kasti uz augšu un noņemiet no pamatnes - stingri piespiediet un paturiet pamatplāksnes vismaz 5 sekundes
7. Nopozicionējiet kasti uz pamatnes un bīdiet uz leju, līdz tā nofiksējas

Demontāža
1. Bīdiet kasti uz augšu un noņemiet to no pamatnes
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Lietojumi
2. No sākuma izstiepiet Powerstrip® ļipiņu apmēram par 3-5 cm, stingri pieturot, bet nespiežot pamatni, un turpiniet stiept
Powerstrip® paralēli virsmai (nevelciet stripu prom no virsmas, jo Powerstrip® var pārplīst)

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
• Īpašas funkcijas su pertvara

• Splashproof jā

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Bīstamais materiāls jā
• Materiāls Plastmasa, Bambukas
• Noņemama, neatstājot pēdas jā

• Atkārtoti lietojams jā
• Šķīdumu nesaturošs 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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