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Produkta InformācijaBNR 40518

Produkta apraksts
Piešķiriet jebkurai vannas istabai modernu izskatu ar tesa Lavaa dušas grozu matēti melnā krāsā, izmantojot tesa®
Powerstrips Waterproof tehnoloģiju bez urbjmašīnas. Spēcīgs un izturīgs risinājums, kas var noturēt līdz 3 kg. Plauktā
ir arī drenāžas sistēma, pateicoties kurai ūdens iztek no plaukta, un tajā esošās pudelītes paliek sausas. Tā kā to ir
viegli piestiprināt, tīrīšanai grozu var noņemt no stiprinājuma. Powerstrips® Waterproof ir īpaši izstrādāta tehnoloģija, lai
nostiprinātu priekšmetus mitrās vietās un pēc tam tos varētu noņemt, neatstājot pēdas. Plauktu var atkārtoti uzstādīt,
izmantojot Powerstrips® Waterproof XL izmēra rezerves stripus.

Lespējas
• Pašlīmējošie stripi: ātra, tīra un vienkārša uzstādīšana, izmantojot tesa® Powerstrips ūdensizturīgo tehnoloģiju, kas īpaši

izstrādāta objektu stiprināšanai mitrās vietās
• Vidēja izmēra stūra dušas grozs, kas paredzēts dušām un vannām - Stilīgs un praktisks veids, kā turēt tualetes

piederumus rokas stiepiena attālumā
• Krāsu koncepts: matēts, melns stūra dušas grozs - ideāls aksesuārs, kas iederēsies melnbalta dizaina koncepcijā vai

izcelsies kā stilīgs, atsevišķi stāvošs plaukts
• Izgatavots no augstas kvalitātes, izturīga materiāla ar caurumiem, lai uz plaukta esošās pudelītes būtu sausas
• Vienkārša uzstādīšana ar tesa® Powerstrips ūdensizturīgo tehnoloģiju: mitrumizturīga, noturīga fiksācija, iespējams

noņemt, neatstājot pēdas
• Vienkārša uzstādīšana un noņemšana: nav nepieciešama urbšana, to var noņemt, nesabojājot virsmu - lieliski piemērots

īrētiem dzīvokļiem
• Ūdensizturīgs un drošs: notur maksimāli 3 kg - pat esot tiešā saskarē ar ūdeni
• 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
• Izmēri: 200 mm x 120 mm x 200 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® pamatnei - stingri piespiediet un paturiet vismaz 5 sekundes
4. Noņemiet aizsargpārklājumu no četriem Powerstrips®, kas atrodas blakus cits citam uz vienas pamatnes puses. Divu
otrā pusē esošo Powerstrips® aizsargpārklājums paliek.
5. Nopozicionējiet grozu uz virsmas telpas stūrī - stingri piespiediet pie sienas
6. Bīdiet grozu uz augšu un noņemiet to no pamatnes
7. Atveriet pamatnes eņģi tā, lai jūs varētu redzēt abus Powerstrips® ar aizsargpārklājumu un noņemiet to.
8. Stingri piespiediet pamatni ar stripiem pie sienas un paturiet vismaz 5 sekundes.
9. Nopozicionējiet grozu uz pamatnes un bīdiet uz leju, līdz tas nofiksējas

Demontāža
1. Bīdiet grozu 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 • Splashproof jā

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Bīstamais materiāls jā
• Materiāls ABS (akrilnitrila

butadiēna stirols)
• 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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