
tesa® Dozator autoadeziv pentru
săpun Klaam, din metal cromat
Informaţii Produs

BNR 40267

Descriere produs
Este ușor să montați pe perete, fără a da găuri, dozatorul autoadeziv de săpun tesa® Klaam din oțel inoxidabil. În acest
fel, pereții sau plăcile de faianță rămân intacte. Când aveți nevoie, poate fi demontat rapid, fără urme de adeziv și îl puteți
reaplica în alt loc, cu ajutorul adaptorului BK-20.

Caracteristici
• Dozator de săpun din inox, dotat cu tehnologia tesa® Power.Kit (soluție adezivă integrată de montare)
• Metal cu finisaj cromat, stil unghiular, placă dreptunghiulară de montaj pe perete și sticlă satinată
• Fixare sigură, rezistent la apă și garantat inoxidabil
• Potrivit pentru plăci de faianță, metalice, piatră naturală, marmură, beton, lemn, sticlă și multe tipuri de plastic
• Nu este recomandat aplicării pe tapet, ghips și alte suprafețe fără proprietăți adezive
• Demontare rapidă, fără urme de adeziv și reaplicare ulterioară cu ajutorul adaptorului BK20
• Prindere facilă, fără găurirea suprafeței
• Capacitate 200 ml de lichid
• Dimensiuni: 170mm x 70mm x 125mm

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs
• Tipul adezivului Silane modified

polymer

Proprietăți / Valori de performanță
• Fără solvenți da
• Rezistenţă la substanţe chimice nu
• Rezistenţa la umiditate da
• Material Metal cromat, Sticla

mata

• Îndepărtarea totală a
reziduurilor

da

• Reutilizabil da
• Rezistență la UV da
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?cp=40267

http://l.tesa.com/?cp=40267


tesa® Dozator autoadeziv pentru
săpun Klaam, din metal cromat
Informaţii Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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