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GANCHO COMMANDMR UTENSÍLIOS
Modelos: Gancho CommandMR Grande; Gancho CommandMR Médio; GanchoCommandMR Utensílios Hook;
Cons$tuído por uma base de plás$co ABS branco com um gancho metálico cromado e ﬁta de espuma branca de
polie$leno coberta em ambos os lados com adesivo transparente à base de Borracha, com liners protetores de papel siliconizado.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Gancho CommandMR Grande: 2,3Kg
Gancho CommandMR Médio: 1,3Kg
GanchoCommandMR Utensílios Hook: 225gr

COMPOSIÇÃO:
LINER: Papel;
GANCHO: Polies$reno de Alto Impacto com peça metálica;
ADESIVO: Borracha;
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Vantagens:
1.

Forte ﬁxação;

2.

Não daniﬁca a super?cie;

3.

Pode ser u$lizado em reves$mentos cerâmicos;

4.

Reposicionável;

Procedimento de instalação:
1.

Limpe bem as super?cies, u$lizando somente álcool com um pano seco e deixe secar. Não use quaisquer outros produtos de limpeza. Cer$ﬁque-se que as super?cies estejam isentas de gordura, poeira
e umidade.

2.

Remova o reves$mento vermelho.

3.

Alinhe a extremidade quadrada com a linha em relevo no verso do suporte.

4.

Pressione ﬁrmemente.

5.

Remova o reves$mento preto da ﬁta de adesivo Command (lado da parede).

6.

Posicione o suporte e pressione-o ﬁrmemente contra a parede por, pelo menos, 30 segundos.

7.

Espere 1 hora até pendurar o quadro, para a$ngir o melhor desempenho do produto.

Procedimento de remoção:
1.

Segure a lingueta de remoção. Nunca re$re a ﬁta formando um ângulo ao puxá-la. A ﬁta pode se
romper ou daniﬁcar super?cie. Para evitar que o suporte machuque seus dedos segure as laterais do
mesmo sem pressionar.

2.

Deslize lentamente a lingueta para baixo, junto à parede, es$cando a ﬁta pelo menos 30 cm até que
o suporte se solte da parede.

Precauções:
1.

Apesar de seu alto poder de adesão à maioria das super?cies lisas e de ser fabricado sob rigoroso
controle de qualidade, o adesivo Command pode não aderir a algumas super?cies. Por este mo$vo
não recomendamos sua u$lização com objetos valiosos ou insubs$tuíveis.

2.

Para sua total segurança não u$lize os produtos Command para ﬁxação de objetos sobre cabeceiras
de camas.
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3.

Não aplique os produtos Command sobre papel de parede, pois, pode não aderir em alguns papéis de parede de vinil.

4.

A u$lização de dois ou mais ganchos simultaneamente não garante a sustentação da soma do
peso máximo especiﬁcado na cartela.

5.

Não aplique em super?cies expostas diretamente à luz solar.

6.

Não aplique sobre $nta fresca.

7.

Não aplique em super?cies irregulares, muito texturizadas ou que absorvam umidade.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:
Faixa ideal de aplicação (10°C à 40°C).

RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:
Temperatura mínima sugerida para aplicação é (10°C).
Aplicações em super?cies com temperatura abaixo de 10°C não é recomendada porque o adesivo torna-se seco
para aderir prontamente. Entretanto, uma vez propriamente aplicada, seu comportamento à baixa temperatura é geralmente sa$sfatório.

VALIDADE:
Dois Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade rela$va.

Construção e Melhoria do Lar - CHIM

Serviço de Atendimento ao Cliente

Informações:

3M do Brasil Ltda.

Fone: 0800132333

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838-7987

Fone (0xx19) 3838- 7527

Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970
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