
tesa® Powerstrips Waterproof Strips
Xtra Large
Product Informatie

BNR 40519

Product Omschrijving
tesa® Powerstrips Waterproof XL strips zijn een waterbestendige lijmoplossing die ideaal is om voorwerpen te monteren
in badkamers en andere vochtige ruimten. Met een draagkracht tot 3 kg per strip en het extra grote opbergformaat zijn
ze ideaal om makkelijk en veilig te bevestigen op gladde oppervlakken en tegels. Met tesa® Powerstrips Waterproof XL is
een boor of ander gereedschap niet nodig, gemakkelijk te monteren en kunnen zonder lijmsporen worden verwijderd. De
tesa Powerstrips® Waterproof XL kunnen worden gebruikt of om tesa® Lavaa- en tesa® Baboo producten die van de wand
verwijderd zijn opnieuw te bevestigen.

Kenmerken
• tesa® Powerstrips Waterproof XL: Plakstrips voor snelle, schone en eenvoudige wandbevestiging
• Zellevende strips voor het ophangen en monteren van voorwerpen in badkamers met draagkracht tot 3 kg
• Speciaal ontwikkeld voor vochtige omgevingen en gebruik rechtstreeks in douche- en badruimten
• Makkelijke bevestiging: dankzij de Powerstrips technologie isboren of ander gereedschap niet nodig om badkamer

opbergers te monteren, geen oppervlakteschade
• Verwijdering zonder lijmresten: tesa® Powerstrips Waterproof XL strips kunnen eenvoudig worden verwijderd en laten

geen sporen achter
• 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
• Navulstrips voor tesa® Lavaa douchemanden en tesa® Baboo opbergers

Toepassing
Montage
1. Reinig het wandoppervlak 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® Waterproof XL strip op het voorwerp en druk deze minimaal 5 seconden stevig aan
4. Verwijder de beschermfolie van de Powerstrips®
5. Plaats de opberger op het oppervlak - druk het stevig tegen de muur
6. Zorg ervoor dat, in geval van demontage, je bij het lipje van de strip kunt

Demontage
1. Trek eerst het lipje van de Powerstrip® ongeveer 3-5 cm uit, houd het voorwerp stevig vast - en trek de Powerstrip®
evenwijdig aan het oppervlak verder uit (trek de strip niet in de richting van het oppervlak uit, zodat de Powerstrip® niet
scheurt)
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=40519
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Technische informatie

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

Product Constructie
• Type kleefmassa synthetische rubber
• Totale dikte 650 µm

• Holding power of strip up to 3 Kg

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
niet

• Gevaarlijke materialen ja
• Olie- en vetbestendig niet
• Oplosmiddelvrij ja
• Ozone resistance niet

• Residuvrij verwijderbaar ja
• UV-bestendig niet
• Verouderingsbestendigheid (uv) ja
• Waterdicht 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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