
Produktové Informácie

tesa® Luup Držiak pohára na
zubné key

BNR 40299

Charakteristika
• Držiak pohára na zubné key s technológiou tesa® Power.Kit (univerzálne montážne riešenie pomocou lepidla)
• Chrómovaný kov s vysokým leskom, zaoblený dizajn, kruhová nástenná podložka, satinované sklo
• Spoľahlivé uchytenie, odolné voči vode, zaručene nehrdzavejúce
• Vhodné na obklady, kovy, prírodný kameň, mramor, betón, drevo, sklo a rôzne druhy plastov
• Nevhodné na tapety, štuky a iné povrchy s nepriľnavou úpravou
• Demontáž bez stopy a námahy a opätovná montáž na iné miesto pomocou nového adaptéra BK20
• Jednoduché pripevnenie, žiadne vŕtanie
• Kapacita 200 ml
• Rozmery výrobku: 95 mm x 120 mm x 100 mm

Popis produktu
Samolepiaci držiak pohára na zubné key tesa® Luup sa na stenu montuje jednoducho a spoľahlivo. Vŕtanie sa
nevyžaduje, takže steny a obklady zostanú neporušené. Asymetrické prvky držiaka pôsobia veľmi elegantne a príťažlivo.
Kedykoľvek ho môžete odstrániť a presunúť na iné miesto pomocou nového adaptéra BK20.

Konštrukcia produktu
• Druh lepidla Silane modified

polymer

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Oblasť použitia Kúpeľňa
• Odolnosť proti chemikáliám nie
• Opätovne použiteľné s Adapter BK20
• Odstránenie bez zanechania

zbytkov lepidla
áno

• Bez rozpúšťadiel áno

• Curing time 12 hour(s)
• Opätovne použiteľné áno
• Vhodné povrchy glazované dlaždice,

Hladké drevo,
Väčšina plastov,
Sklo, Betón, Kov,
Mramor, Kameň

• UV odolnosť áno
• Materiál Chromed Metal &

Frosted Glass
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN
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zubné key

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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