
tesa® Dozownik do mydła w płynie
Deluxxe
Informacja Produkcie

BNR 40408

Opis produktu
Wykonany przy zastosowaniu satynowego szkła i chromowanego na wysoki połysk metalu samoprzylepny dozownik
mydła do rąk tesa® Deluxxe to niezwykle stylowy element wyposażenia, który spełni swoją funkcję w każdej łazience. Do
jego przytwierdzenia nie są potrzebne narzędzia, dzięki czemu nie trzeba wiercić otworów i uszkadzać powierzchni. W
celu ponownego przymocowania dozownika do ściany wystarczy sięgnąć po nowy adapter BK20.

Cechy
• Łazienkowy dozownik do mydła o pojemności 230 ml wykonany przy użyciu technologii tesa® Power.Kit bazującej na

wodoodpornej masie klejącej
• Nowoczesny wygląd stanowiący połączenie satynowego szkła i chromowanego na wysoki połysk metalu
• Wysokiej klasy wytrzymałe materiały umożliwiające łatwe czyszczenie
• Prosty montaż bez wiercenia dziur oraz uszkadzania powierzchni
• Nadaje się do mocowania na ścianach pokrytych kafelkami ceramicznymi, szkłem, metalem, betonem, marmurem,

drewnem, kamieniem naturalnym oraz tworzywami sztucznymi
• Odradza się montaż na powierzchniach nieprzylepnych takich jak tynki szlachetne oraz tapety dekoracyjne *Wygodne

w użyciu - możliwość nabrania mydła jedną ręką
• Wymiar dozownika: 192 mm x 73 mm x 115 mm.

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• typ substancji klejącej Silane modified

polymer

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• Pole aplikacji Łazienka
• odporność na chemikalia nie
• Curing time 12 godziny
• Materiał Chromowany metal,

Szkło mrożone
• usuwanie bez pozostawiania

śladów
tak

• Wielokrotnego użytku tak
• Wielokrotnego użytku z Adapter BK20
• Bez rozpuszczalników tak
• Odpowiednie powierzchnie płytki szkliwione,

Gładkie drewno,
Większość tworzyw
sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień

• Odporność na promieniowanie
UV

tak
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=40408

http://l.tesa.com/?cp=40408
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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