
tesa® Moon White Toiletrolhouder zonder
deksel wit, zelfklevend, gepoedercoat metaal
Product Informatie

BNR 40570

Product Omschrijving
Of het nu een badkamer in industriële stijl, Scandinavische stijl of met een klassiek ontwerp is - de stalen toiletrolhouder
met een matwitte poedercoating vormt een individueel statement. Badkameraccessoires waarbij hedendaags design
en de handige en schone montagetechniek elkaar ontmoeten. De zellevende rolhouder hecht zonder te boren stevig
aan de muur met behulp van de tesa®-lijmoplossing. Praktische en stijlvolle oplossing om je toiletpapier te bewaren.
Technische kennis of professionele vaardigheden heb je niet nodig en je hebt niet de gebruikelijke rommel - maar wél een
groot onderscheidend vermogen.

Kenmerken
• Toiletrolhouder met tesa® Power.Kit-technologie (alles-in-één zellevende montageoplossing)
• Harmonieus afgerond, organisch design, matwit gepoedercoat metaal, roestvrij
• Perfecte accessoire voor badkamers met een industrieel of Scandinavisch design
• Hecht op geglazuurde tegels, metaal, natuursteen, marmer, beton, hout, glas en een groot aantal verschillende

kunststoffen
• Niet geschikt voor gips, behang, kunststoffen zoals PP, PE, PTFE en andere ondergronden met een antiaanbaklaag
• Betrouwbare wandmontage, eenvoudig en schoon te installeren, boren niet nodig, verwijderbaar zonder het oppervlak

te beschadigen
• Opnieuw te gebruiken na verwijdering met een nieuwe adapter BK20 - de adapter is ook apart verkrijgbaar
• Productafmetingen: 99 mm x 140 mm x 53 mm

Toepassing
Montage
1. Reinig het oppervlak
2. Haal de beschermfolie van de adapter
3. Bevestig de adapter aan de muur
4. Vul deze met de lijmapplicator met lijm
5. Laat dit 12 uur uitharden
6. Monteer het accessoire op de adapter met behulp van een inbussleutel
Demontage
1. Haal de accessoire van de adapter
2. Verwijder de adapter met een pijptang
3. Verwijder eventuele lijmresten met een glasschraper
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=40570
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tesa® Moon White Toiletrolhouder zonder
deksel wit, zelfklevend, gepoedercoat metaal
Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Type kleefmassa Silane modified

polymer
• Splashproof ja

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
niet

• Herbruikbaar ja
• Materiaal Gepoedercoat metaal

• Oplosmiddelvrij ja
• Residuvrij verwijderbaar ja
• UV-bestendig ja

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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