Informação Produto

tesa® Porta-rolos de reserva, cromado,
autoadesivo Ekkro
BNR 40245

O porta-rolos de reserva tesa® Ekkro autoadesivo é facilmente montado na parede sem usar berbequins. As paredes e os
azulejos ﬁcam intactos e não deixa resíduos ao remover o suporte. Para montar novamente noutra posição, só necessita
do novo adaptador BK20. O suporte tem um design angular cromado brilhante atrativo.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Porta-rolos de reserva, com tecnologia patenteada tesa® Power.Kit (uma solução completa de ﬁxação com adesivo)
Placa de parede quadrada, de estilo angular, em metal cromado de alto brilho
Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
Pode ser retirado sem deixar vestígios e reutilizado com o adaptador BK20
Não é necessário usar berbequins
Dimensões do produto: 50 mm x 50 mm x 125 mm

Propriedades do Produto
•
•
•
•
•
•
•

Campo de aplicação
Qualidade
Resistente aos UV
Resistente à água
Resistente à humidade
Resistência a químicos
Isento de solventes

Banheiro
Boa qualidade
sim
sim
sim
Não
sim

• Superfícies adequadas

Interior
Metal cromado

• Removível sem resíduos
• Tipo de massa adesiva

•
•
•
•
•

Reutilizável
À prova de água
Formato do gancho
Pilhas necessárias
Pilhas incluídas

Madeira lisa, Azulejos,
Maoria dos plásticos,
Vidro, Cimento, Metal,
Mármore, Pedra
sim
sim
Quadrado
não
não

Dados Técnicos

Para informações mais recentes sobre este produto visite
http://l.tesa.com/?ip=NaN

sim
polímero modiﬁcado com
silano
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• Área de uso
• Material
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Insenção de Responsabilidade

Para informações mais recentes sobre este produto visite
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma ﬁnalidade especíﬁca. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

