
tesa® Baboo Opbergbox meet deksel Small,
zelfklevend, mix van bamboe en mat wit
hoogwaardig kunststof
Product Informatie
BNR 40521

Product Omschrijving
Kleine tesa® Baboo opbergdoos met deksel voor aan de muur. Boren is niet nodig, eenvoudige en snelle montage met
behulp van de tesa® Powerstrips Waterproof technologie. Modern design van mat wit hoogwaardig kunststof met een
urban deksel van natuurlijk bamboe. Houd voorwerpen zoals lippenstift, nagellak, wattenstaaes en nog veel meer op
orde. Klein en praktisch formaat: ruimtebesparende oplossing in kleine badkamers. De meegeleverde zellevende tesa®
Powerstrips Waterproof XL strips zorgen voor een veilige hechting met een houdkracht tot 3 kg. Ze zijn verwijderbaar
zonder sporen achter te laten. tesa® Baboo dozen zijn verkrijgbaar in verschillende maten. De doos kan opnieuw worden
gemonteerd met tesa® Powerstrips Waterproof XL navulstrips.

Kenmerken
• Opberger met tesa® Powerstrips Waterproof technologie (alles-in-één zellevende montageoplossing), max.

draagkracht van 3 kg
• Klein formaat opberger met deksel biedt ruimte om kleine toiletartikelen in op te bergen
• Modern design, urban materiaalmix - deksel van natuurlijk bamboe in combinatie met een mat witte, hoogwaardige

kunststof doos
• Ruimtebesparende badkameropbergoplossing om badproducten en accessoires georganiseerd en binnen handbereik

te houden
• Betrouwbare, duurzame wandmontage, eenvoudig, schoon en snel te installeren, boren is niet nodig, verwijderbaar

zonder een spoor achter te laten, geen oppervlakteschade
• Hecht op geglazuurde tegels, marmer, metaal, glas, hout en kunststoffen (ABS, PS, acrylglas)
• Niet geschikt voor steen, cement, behang, gips, emaille vernis en kunststoffen zoals PP, PE en PTFE
• Herbruikbaar na verwijdering met nieuwe tesa® Powerstrips Waterproof XL strips - apart verkrijgbaar als

navulverpakking
• tesa® Baboo opbergers zijn verkrijgbaar in verschillende maten
• Productafmetingen: 122 mm x 110 mm x 102 mm

Toepassing
Montage
1. Reinig het oppervlak met alcohol- of siliconenvrije glasreiniger
2. Veeg de waterdichte primer over het oppervlak met behulp van het primerdoekje - wacht 10 seconden om de primer te
laten verdampen
3. Bevestig de Powerstrips® aan de bevestigingsplaat van de opberger - druk deze minimaal 5 seconden stevig aan
4. Verwijder de beschermfolie van de Powerstrips®
5. Plaats de opberger op het oppervlak - druk hem stevig tegen de muur
6. Schuif de opberger omhoog en haal hem van de bevestigingsplaat - druk de bodemplaat minimaal 5 seconden stevig
aan
7. Plaats de opberger op de bevestigingsplaat en schuif hem omlaag totdat hij op zijn plaats klikt

Demontage
1. Schuif de opberger omhoog en haal hem van de bevestigingsplaat
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=40521
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Toepassing
2. Trek eerst het lipje van de Powerstrip® ongeveer 3-5 cm uit, houd de bodemplaat stevig vast - en trek de Powerstrip®
evenwijdig aan het wandoppervlak verder uit (trek de strip niet in de richting van het oppervlak af, zodat de Powerstrip®
niet scheurt)

Technische informatie

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

Product Constructie
• Type kleefmassa synthetische rubber • Splashproof ja

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
niet

• Gevaarlijke materialen ja
• Materiaal Plastic, Bamboe
• Residuvrij verwijderbaar ja

• Herbruikbaar ja
• Oplosmiddelvrij ja
• UV-bestendig niet

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.Disclaimer
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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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