
tesa® Moon White dušas grozs,
pašlīmējošs, no pulverkrāsota metāla
Produkta Informācija

BNR 40577

Produkta apraksts
Dušas grozs jaunākajām interjera tendencēm: industriālais stils, skandināvu stils vai neitrāla, urbānā stila vannas istaba
- dušas grozs matēti baltā krāsā lieliski tajā iederēsies. Vannas istabas piederumi, kur mūsdienīgs dizains apvienots ar
ērtu un tīru montāžas tehnoloģiju. Grozs tiek droši piestiprināts pie sienas ar tesa® pašlīmējošā risinājuma palīdzību -
bez urbšanas, un, ja nepieciešams, to var noņemt bez pēdām. Tādējādi dušas želeja & co tiek droši un stilīgi uzglabāta
dušā. Glabājiet daudzu produktu, nesatraucoties par vietu - tās pietiks daudzām pudelēm, un grozs ir pietiekami dziļš, lai
pasargātu tualetes piederumus no izkrišanas.

Lespējas
• Dušas grozs ar tesa® Power.Kit tehnoloģiju (all-in-one pašlīmējošs montāžas risinājums)
• Harmoniski noapaļots, organisks dizains, matēts, balts, pulverkrāsots, nerūsējošs metāls, noturīgs pret šļakatām
• Ideāls aksesuārs vannas istabām ar industriālu vai skandināvu stila dizainu
• Labi pielīp glazētām flīzēm, metālam, dabīgam akmenim, marmoram, betonam, kokam, stiklam un dažādu veidu

plastmasai
• Nav piemērota apmetumam, tapetēm, plastmasai, piemēram, PP, PE, PTFE un citām virsmām ar teflona pārklājumu
• Drošs stiprinājums pie sienas, viegli un tīri uzstādāma, nav nepieciešama urbšana, iespējams noņemt, nesabojājot

virsmu
• Pēc noņemšanas var lietot atkārtoti, izmantojot jaunu adapteri BK43-2 - adapteris pieejams arī atsevišķi
• Produkta izmēri: 92 mm x 250 mm x 125 mm

Lietojumi
Montāža
1. Notīriet virsmu
2. Noņemiet adapteru aizsargpārklājumu
3. Piestipriniet adapterus pie sienas
4. Iepildiet līmi, izmantojot līmes aplikatoru
5. Ļaujiet iedarboties 12 stundas
6. Novietojiet aizsargkorpusus uz adapteriem
7. Uzskrūvējiet piederumu uz adapteriem
Demontāža
1. Noņemiet piederumu no adapteriem
2. Noskrūvējiet adapterus ar cauruļu uzgriežņu atslēgu
3. Ja nepieciešams, ar stikla skrāpi noņemiet līmes atlikumus
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=40577
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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 Silane modified

polymer
• Splashproof jā

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Materiāls Metāls ar pulvera
pārklājumu

• Noņemama, neatstājot pēdas jā

• Atkārtoti lietojams jā
• Šķīdumu nesaturošs jā
• Noturība pret UV stariem jā

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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