
Ürün Bilgisi

tesa® Powerstrips Resim
Askısı
BNR 58031, 58217

Özellikler
• Çivi ve vidalara alternatif bir çözümdür * 1 kg'a kadar nesneleri tutar* * Matkapsız, vidasız veya çivisiz kolayca monte

edilir * Askılar Powerstrips Büyük ile tekrar kullanılabilirr *Yapay köpük, köpüklü materyal üzerinde ve yapışkan olmayan
kaplamaya veya poroz materyallere sahip yüzeyler üzerinde kullanım için uygun değildir.

Product Description
Kendinden yapışkanlı ve çıkarılabilir tesa Powerstrips Resim askıları, delikler açmadan ve duvara zarar vermeden bir resim
asmak için akıllıca bir alternatiftir.

Uygulama Alanları
Nasıl uygulanır - Adım adım:
1. Yüzeyi alkol veya silikon içermeyen cam temizleyici ile temizleyin

2. Powerstrips şeridi yüzeye uygulayın - az 5 saniye bastırın

3. Askının taban plakasını ayırın ve şeride yapıştırın - en az 5 saniye bastırın

4. Askıyı, kilitlenene kadar taban plakası üzerinde aşağı doğru kaydırın ve kilitleyin

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Yapışkan türü sentetik kauçuk
• … ya kadar tutuş gücü 1 Kg

• Kanca şekli Dikdörtgen
• Silikonsuz evet
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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz
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Ürün Bilgisi

tesa® Powerstrips Resim
Askısı
Özellikler / Performans Değerleri
• Uygulama sıcaklığı 15 °C
• Uygulama alanı Ofis, Mutfak,

Oturma Odası,
Çocuk Odası, Hol

• Kimyasallara karşı direnç hayır
• Tehlikeli madde hayır
• Nem direnci hayır
• Materyal PS (polistiren)
• Yağa ve grese karşı dirençli hayır
• Ozone resistance evet
• Kalıntısız sökülebilme evet

• Tekrar kullanılabilir evet
• … ile beraber tekrar kullanılabilir Powerstrips Large
• Solventsiz evet
• Uygun yüzeyler Düzgün tahta,

Seramik, Birçok
plastikler, Cam,
Akrilik cam, çelik

• Sıcaklık direnci evet
• Temperature resistance max. 35 °C
• Temperature resistance min. 5 °C
• UV-direnci hayır
• Su geçirmez hayır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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