Informacja Produkcie

tesa® Haczyk podwójny Deluxxe
BNR 40405

Samoprzylepny podwójny haczyk na ręczniki tesa® Deluxxe może służyć do zawieszania cięższych przedmiotów,
jednocześnie stanowiąc efektowną ozdobę pomieszczenia łazienkowego. Ten praktyczny element wyposażenia mocuje się
bez potrzeby sięgania po tradycyjne narzędzia, dzięki czemu powierzchnia ściany pozostaje nieuszkodzona. Haczyk można
w dowolnej chwili przewiesić, używając do tego celo nowego adaptera BK20.

Cechy
• trwały i wytrzymały podwójny haczyk na ręczniki z innowacyjną technologią tesa® Power.Kit umożliwiającą mocowanie
w dowolnie wybranym miejscu na ścianie,
• piękne, minimalistyczne wzornictwo z łatwością wpasowujące się w wystrój łazienki,
• nowoczesny design i wykończenie ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk,
• łatwy montaż bez konieczności wiercenia otworów oraz uszkadzania płytek,
• możliwość mocowania na powierzchniach pokrytych płytkami, szkłem, drewnem, betonem, marmurem, kamieniem
naturalnym oraz różnego rodzaju tworzywami sztucznymi,
• odradza się przytwierdzanie haczyka na tapetach dekoracyjnych, tynkach szlachetnych i tym podobnych podłożach
nieprzylepnych,
• podobnie jak inne artykuły łazienkowe tesa® Deluxxe wieszak można ponownie zamocować z samoprzylepnym
adapterem BK20,
• wymiar produktu: 50 mm x 60 mm x 44 mm.

Właściwości Produktu
• Pole aplikacji
• Jakość
• Odporność na
promieniowanie UV
• Odporność na wodę
• Odporność na wilgoć
• Odporność na chemikalia
• Bez rozpuszczalników

Łazienka
Jakość premium
tak
tak
tak
Nie
tak

• Odpowiednie
powierzchnie

•
•
•
•
•

Wielokrotnego użytku
Wodoodporność
Kształt haczyka
Wymagane baterie
Baterie w zestawie

Gładkie drewno, Płytki
ceramiczne, Większość
tworzyw sztucznych,
Szkło, Beton, metaliczny,
Marmur, Kamień
tak
tak
Kwadratowy
nie
nie

Dane Techniczne
wewnątrz
Chromowany metal

• Usuwanie bez śladu
• Typ substancji klejącej

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN

tak
polimer modyﬁkowany
silanami

Strona 1 z 2 – Data: 02/11/21 – pl-PL

• Obszar zastosowania
• Materiał
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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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.

