
Produkt Information

tesa® Aluxx förvaringskorg med bottenplatta 92
mm x 250 mm x 125 mm
BNR 40202

Det är lätt att hänga upp den självhäftande tesa® Aluxx duschhyllan på väggen. Man behöver inte borra, och ytskikten får
inga skador. Det är lätt att ta bort korgen utan att det syns några spår, och sedan kan den enkelt återanvändasm ed en
BK43-2-adapter. Det blanka förkromade aluminiumet och bottenplattan gör detta till ett fint badrumstillbehör.

Egenskaper
• Duschhylla med bottenplatta med patenterad tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med

häftämne)
• Högblank förkromad aluminium, mjuka former, runda väggplattor
• Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
• Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
• Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
• Kan snabbt tas ner utan att lämna spår och kan sättas upp på andra ställen med en ny adapter BK43-2
• Inte nödvändigt att borra, enkel upphängning
• Produktmått: 92 mm x 250 mm x 125 mm

Produktegenskaper
• Curing time 12 hour(s)
• Applikationsområde Badrum
• UV beständig Ja
• Vattenresistent Ja
• Fuktbeständig Ja
• Kemikal beständighet Nej
• Fri från lösningsmedel Ja

• Lämpliga underlag Slatt trä, Kakel/Klinker,
De flesta plaster, Glas,
Betong, Metall, Marmor,
Sten

• Återanvändbar Ja
• Vattentät Ja
• Form av krok Rund
• Batterier behövs Nej
• Batterier inkluderade Nej

Teknisk data
• Användningsområde Inomhus
• Material Förkromad aliminium

• Kan tas bort utan
häftämnesrester

Ja

• Typ av häftämne Silanmodifierad polymer
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN
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tesa® Aluxx förvaringskorg med bottenplatta 92
mm x 250 mm x 125 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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