Product Information

tesa® Moon tumbler & toothpaste holder,
stainless steel look, self-adhesive
BNR 40312

Det er lett å henge tesa® Moon-krus til tannbørste og tannkrem opp på veggen ved hjelp av lim i stedet for å skulle bore.
Vegger og ﬂiser forblir uskadet. Holderen kan også ernes når som helst uten å etterlate spor, og brukes om igjen med en
ny adapter BK20. Holderen med glass i mattet utførelse er et vakkert tilbehør som du vil nyte synet av.

Funksjoner
•
•
•
•
•
•
•
•

Glass til tannbørste og tannkrem, med patentert tesa® Power.Kit-teknologi (alt-i-én-løsning til opphengning med lim)
Rustfritt stål-look, belegg mot ﬁngeravtrykk, myke former, rund veggplate, satinert glass
Pålitelig hold, vannavvisende, garantert rustfri
Virker på ﬂiser, metall, naturstein, marmor, betong, tre, glass og mange plasttyper
Fungerer ikke på tapet, stukkatur og andre overﬂater med slippbelegg
Kan tas ned raskt uten å etterlate spor og settes opp et annet sted med en ny adapter BK20
Praktisk og enkel opphengning, det er ikke nødvendig å bore
Produktmål: 95 mm x 67 mm x 107 mm

Produktegenskaper
•
•
•
•
•
•
•

Bruksområde
Kvalitet
UV-bestandig
Vannfast
Fuktbestandig
Kjemikaliebestandig
Løsemiddelfri

Baderom
God kvalitet
Ja
Ja
Ja
No
Ja

• Velegnede overﬂater

Innendørs
Metal & Frosted Glass

• Kan ernes uten å
etterlate rester
• Klebemiddeltype

•
•
•
•
•

Kan brukes om igjen
Vanntett
Krokens form
Krever batterier
Batterier inkl.

Jevnt tre, Fliser, De ﬂeste
plasttyper, Glass, Betong,
Metall, Marmor, Stein
Ja
Ja
Rund
Nei
Nei

Tekniske data

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=NaN

Ja
Silanmodiﬁsert polymer
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• Bruksområdet
• Materiale
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Disclaimer

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or ﬁtness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is ﬁt for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staﬀ will be glad to support you.

