
tesa® Powerbutton dvojháčik Classic
Produktové Informácie

BNR 59333

Popis produktu
Klasický, dvojitý háčik tesa® Powerbutton bol navrhnutý pre jednoduché pripevnenie bez nutnosti vŕtania. Dokáže udržať
predmety do 12 kg.

Charakteristika
• Ľahko nalepíte bez vŕtania, klincov alebo skrutiek
• Pre extrémnu záťaž až do 12 kg
• Použiteľný s možnosťou odstránenia z väčšiny povrchov bez zanechania stôp lepidla alebo poškodenia**
• Pevne drží na väčšine povrchov*
• Možno nalepiť a odlepiť z väčšiny povrchov
• Vodeodolný
• Odolný voči vysokým teplotám
• Vyrobený z nerezovej ocele
• Nepodlieha korózii
• K dispozícii ako jednoduché, dvojité a trojité háčiky
• Háčiky možno použiť opakovane vďaka technológii tesa® Powerbutton
• Nedrží sadru, tapety, PE, PTFE ani PP **Nemožno odstrániť čisto zo sádry a tapiet, môže zanechať zvyšky lepidla

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Druh lepidla Silane modified

polymer
• Nosnosť až 12 Kg

• Tvar háčika Obdĺžnikový

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Teplota pri aplikácii from 15° up to 30 °C
• Oblasť použitia Kúpeľňa, Kuchyňa
• Odolnosť proti chemikáliám nie
• Nebezpečný materiál nie
• Odolnosť voči vlhkosti áno

• Materiál Nerezová oceľ
• Odstránenie bez zanechania

zbytkov lepidla
áno

• Opätovne použiteľné áno
• Bez rozpúšťadiel áno
• UV odolnosť áno
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?cp=59333

http://l.tesa.com/?cp=59333
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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