
tesa® Haczyk podwójny Deluxxe
Informacja Produkcie

BNR 40405

Opis produktu
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.

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
• Kształt haczyka Kwadratowy

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• Pole aplikacji Łazienka
• odporność na chemikalia nie
• odporność na wilgoć tak
• Materiał Chromowany metal
• usuwanie bez pozostawiania

śladów
tak

• Wielokrotnego użytku tak
• Wielokrotnego użytku z Adapter BK20
• Bez rozpuszczalników tak
• Odporność na promieniowanie

UV
tak
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=40405
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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.

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.

St
ro

na
 2

 z
 2

 –
 D

at
a:

 19
/10

/2
2 

– 
pl

-P
L

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=40405

http://l.tesa.com/?cp=40405

