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Produkta Informācija

BNR 40348

Produkta apraksts
Ar tesa adapteri BK177-2 jūs varat uzstādīt un noņemt vannas istabas piederumus no tesa® Baath sērijas, neatstājot pēdas.

Lespējas
• Pašlīmējošais adapteris BK177-2 izmantošanai tesa® Baath sērijā

* Dubults adapteris, kas piemērots tādu piederumu piestiprināšanai kā dušas grozi vai plaukti

* Spēcīgai fiksācijai tiek izmantota tesa tesa® Power.Kit līmvielu tehnoloģija

* Rezerves daļa, kas dod iespēju jebkuru tesa® Baath vannas istabas piederumu uzstādīt atkārtoti jūsu izvēlētā vietā

* Ja adapteris ir saderīgs ar citu zīmolu piederumiem, tad arī tos var piestiprināt, izmantojot Power.Kit tehnoloģiju

* Vieglas uzstādīšanas un noņemšanas funkcionalitāte

* Var izmantot uz flīzēm, metāla, dabīgā akmens, marmora, betona, koka, stikla un dažādu veidu plastmasas

* Nevar izmantot uz tapetēm, apmetuma un citām virsmām ar teflona pārklājumu

* Noņemams bez pēdām

* Komplektā ietilpst: 2 x adapteris, 1 x augstas veiktspējas līmes aplikators, 1 x iesmidzināšanas palīglīdzeklis

* Izstrādājuma izmēri: diametrs 34 mm, augstums 12 mm, skrūves garums 9 mm

* Metāla plāksne, 9 mm M4 ārējā vītne

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
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Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Mitruma izturība jā
• Materiāls Varš
• 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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