
Produkta Informācija

tesa® KLAAM dvieļu
turētājs
BNR 40264

Lespējas
• Mūsdienīgs dvieļu stienis ar tesa® Power.Kit tehnoloģiju (kompleksa līmēšanas sistēma)
• Mirdzošs hromēts pārklājums, stūrainas formas dizains, taisnstūrveida sienas plāksne
• Uzticama nestspēja, ūdensdrošs, īpaši izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
• Uzstādīšanai uz šādām virsmām: flīzes, metāls, dabīgais akmens, marmors, betons, koks, stikls un dažādu veidu

plastmasa
• Tehnoloģija nav izmantojama šādām virsmām: tapetes, ģipša un kaļķa apmetums (stuks) un citas virsmas ar nelīpošu

pārklājumu
• Ātri noņemams, neatstājot nekādas pēdas, pēc tam to var piestiprināt citā vietā, izmantojot adapteri BK20-2
• Vienkārša montāža, bez urbšanas

Produkta apraksts
Mūsdienīgo, pašlīmējošo tesa® KLAAM dvieļu turētāju var viegli piestiprināt pie sienas, bez urbšanas. Tādējādi netiek
bojātas vannas istabas virsmas. Dvieļu turētāja stūrainās formas dizains ar mirdzošu pārklājumu lieliski iederēsies jebkurā
vannas istabā. Dvieļu turētāju jebkurā laikā var ērti noņemt, neatstājot nekādas pēdas, un piestiprināt citā vietā, izmantojot
jauno adapteri BK20-2.

Produkta sastāvs
• Līmvielas veids Silane modified

polymer

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Lietojuma joma Vonia
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Atkārtoti lietojams ar Adapter BK20-2
• Noņemama, neatstājot pēdas jā
• Šķīdumu nesaturošs jā
• Curing time 12 hour(s)

• Atkārtoti lietojams jā
• Piemērotas virsmas glazētas flīzes,

līdzens koks, lielākā
daļa plastmasas
veidu, stikls, betons,
metāls, Marmora,
akmens

• Noturība pret UV stariem jā
• Materiāls hromēts metāls
• Mitruma izturība jā
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN
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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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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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