
tesa® Lavaa Hoek Doucherek enkel maat M,
zelfklevend, mat zwart hoogwaardig kunststof
Product Informatie

BNR 40518

Product Omschrijving
Geef elke badkamer een moderne uitstraling met het tesa® Lavaa doucherekje in mat zwart - met behulp van boorvrije,
zellevende tesa® Powerstrips Waterproof-technologie. Een sterke en duurzame oplossing die tot 3 kg kan dragen. De
plank heeft een afvoersysteem waardoor water kan doorstromen en doucheflacons droog blijven. Dankzij de eenvoudige
manier waarop het is aangebracht kan het rekje uit zijn houder worden genomen om het schoon te maken. Powerstrips®
Waterproof zijn speciaal ontwikkeld om objecten te bevestigen in natte ruimtes en om te worden verwijderd zonder
lijmsporen achter te laten. Het rekje kan opnieuw worden bevestigd met behulp van Powerstrips® Waterproof XL
navulstrips.

Kenmerken
• Plakstrips: Snelle, schone en eenvoudige bevestiging met tesa® Powerstrips Waterproof-technologie - speciaal

ontwikkeld om objecten te bevestigen in natte ruimtes
• Middelgroot hoekdoucherekje ontworpen voor douches en badkuipen - Een stijlvolle en praktische manier om

toiletartikelen binnen handbereik te houden
• Eén kleurconcept: Mat zwart hoekdoucherekje - het accessoire dat ideaal is in een moderne badkamer
• Gemaakt van hoogwaardig, resistent materiaal met aftapgaten - houd flacons droog
• Eenvoudige installatie met tesa® Powerstrips Waterproof-technologie: Vochtbestendige, duurzame fixatie - laat bij

verwijderen geen sporen achter
• Probleemloos: Boren is niet nodig en kan worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen - perfect voor

huurwoningen
• Waterdicht en veilig: Heeft een draagkracht tot 3 kg - zelfs in direct contact met water
• Hecht op geglazuurde tegels, marmer, metaal, glas, hout en kunststoffen (ABS, PS en acrylglas)
• Niet geschikt voor steen, cement, behang, gips, email vernis en kunststoffen zoals PP, PE en PTFE
• Afmetingen: 200 mm x 120 mm x 200 mm

Toepassing
Montage
1. Reinig het oppervlak met een alcohol- of siliconenvrije glasreiniger
2. Veeg de waterbestendige primer met behulp van het primerdoekje over het oppervlak - wacht 10 seconden om de
primer te laten verdampen
3. Bevestig de zes Powerstrips® aan het montageplaatje - druk ze minimaal 5 seconden stevig aan.
4. Verwijder de beschermfolie van de vier Powerstrips® die naast elkaar aan dezelfde kant van het montageplaatje zitten.
Laat de beschermfolie van de twee Powerstrips® aan de andere kant zitten.
5. Plaats het rekje tegen het oppervlak in de hoek - druk het stevig aan tegen de muur
6. Schuif het rekje omhoog en neem het van het montageplaatje.
7. Open het scharnier van het montageplaatje zodanig dat u de twee Powerstrips® met de beschermfolie kunt zien en
verwijder de twee beschermfolies.
8. Druk het montageplaatje met de strips minimaal 5 seconden stevig aan tegen de muur.
9. Plaats het rekje op het montageplaatje en schuif het omlaag totdat het op zijn plaats klikt

Demontage
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Toepassing
1. Schuif het rekje omhoog en haal het van het montageplaatje
2. Trek eerst het lipje van de Powerstrip® ongeveer 3-5 cm uit, houd het montageplaatje stevig vast - druk er niet op
en trek de Powerstrip® evenwijdig aan het oppervlak verder uit (trek de strip niet van het oppervlak af, aangezien de
Powerstrip® kan scheuren)

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
• Herbruikbaar ja
• Materiaal ABS

• Oplosmiddelvrij ja
• Residuvrij verwijderbaar 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.
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