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Produkta Informācija

BNR 40350

Produkta apraksts
Rezerves adapteris BK20 ļauj nomainīt saderīgus vannas istabas piederumus no tesa® sērijas Ekkro, Luup, Klaam un
Smooz.

Lespējas
• Pašlīmējošais adapteris BK20, kas cita starpā tiek izmantots tesa® sērijās Ekkro, Luup, Klaam, Smooz, Deluxxe,

Exxclusiv, Elegaant, Esteetic, Exxcellent un Nooblesse
• Spēcīgai fiksācijai tiek izmantota tesa tesa® Power.Kit līmvielu tehnoloģija
• Vara, zamak sakausējuma gredzens (nodrošina uzticamu uzstādīto piederumu noturēšanu)
• 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: 1 x adapteris, 1 x augstas veiktspējas līmes aplikators, 1 x iesmidzināšanas palīglīdzeklis
• Izstrādājuma izmēri: diametrs 41 mm, augstums 8 mm

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

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Materiāls Varš
• Noņemama, neatstājot pēdas jā

• Atkārtoti lietojams jā
• Šķīdumu nesaturošs jā
• Noturība pret UV stariem jā
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=40350
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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.

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.

La
pp

us
e 

2 
no

 2
 –

 d
at

um
s:

 18
/0

1/2
3 

– 
lv

-L
V

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=40350

http://l.tesa.com/?cp=40350

