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Schadevrij ophangen

Zonder
gereedschap

Hecht goed

Zonder
lijmresten
achter te laten

Lijsten met
ophangmateriaal

Lijsten met
zaagtandophanging

Lijsten met
ophangdraad

Schilderij

Jumbo universeel
foto-ophangsysteem

Foto-ophangsysteem, zaagtandophanging

Fotoophangsysteem,
draadophanging

Schilderijophangsysteem,
groot

Bevestigingsstrips, groot

Gewichtlimiet

3.6kg

1.8kg

2.2kg

1.3kg

7.2kg (4 paar)

Maximale lijstgrootte

46cm x 60cm

20cm x 25cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

Lijsten zonder
ophangmateriaal

Posters

Posterstrips

Veelgestelde vragen

Gebruikstips

Kan ik een Command™ Fotobevestigingsstrip
gebruiken op de achterzijde van
een universeel foto-ophangsysteem,
een getand schilderijophangsysteem of een
schilderijophangsysteem in plaats van de
dubbelzijdige strip die erbij wordt geleverd?

• Wacht 7 dagen na schilderen
voordat u de strips gebruikt.
• Hang ze niet boven bedden of
aan behang.
• Hang geen waardevolle of
onvervangbare spullen op.
• Wordt niet aanbevolen voor
bevestiging van planken,
wandkleden of shadow boxen.
• Voor gebruik binnenshuis,
+10 °C tot + 40 °C.
• Maak het oppervlak schoon
met isopropylalcohol voordat
u een lijst ophangt.

Nee, gebruik de geleverde strips of Command™ navulstrips.
Command™ Fotobevestigingsstrips zijn niet ontworpen voor gebruik
in combinatie met het universele foto-ophangsysteem, het getande
ophangsysteem of het schilderijophangsysteem.

Ligt het Command™ Getande ophangsysteem
vlak tegen de muur?
Lijsten die met foto-ophangsystemen zijn opgehangen liggen vlak
tegen de muur.

Wat is de maximale lijstdiepte die het Command™
schilderijophangsysteem kan dragen?
Command™ grote of Jumbo schilderijophangsystemen kunnen
doeken dragen met een diepte tot 38,1 mm.

Oppervlakken voor schadevrij ophangen

Niet gebruiken op

Structuurwanden en
structuuroppervlakken

Geverfde muren

Geverfd/gevernist hout

Geschilderde betonblokken
of betonnen muren

Behang

Tegel
Baksteen

Metaal

Glas

Gladde massieve oppervlakken

Laminaten

Andere ruwe en
niet-hechtende
oppervlakken

(de meeste plastics, acryl, PVC, PE, PP)

Geweven stoffen

1642464

Binnen/Buiten

Foto´s ophangen

Decoratief

Transparant

Algemeen gebruik

Badkamer

Buitenshuis

Kabel

Binnenshuis

Binnen, behalve
badkamers en
vochtige
omgevingen

Binnen, behalve
badkamers en
vochtige
omgevingen

Binnen, behalve
badkamers en
vochtige
omgevingen

Binnen of
buiten

Binnen of
buiten

Binnenshuis

X

X

Waterbestendige
strips
Ideaal voor het
ophangen van

Fotolijsten

Thuisdecoratie

Lampen

Bezems

Handdoeken

Lichtsnoeren

Kabels

Wandkunst

Kransen

Juwelen

Hoeden en jassen

Badjassen

Lichtslangen

Lichtsnoeren

Spiegels

Jassen

Accessoires

Sleutels

Badsponzen en
schrobbers

Kransen

Doek

Sleutels

Sleutels

Klemborden

Zeep en
toiletartikelen

Seizoensversieringen

Posters

Tassen en
rugzakken

Kransen

Kantoorbenodigdheden

Make-up

Feestversiering

Wandklokken

Juwelen

Thuisdecoratie

Tassen en
rugzakken

Badspeeltjes voor
kinderen

Grilgerei

Letters

Sjaals en
accessoires

Schoonmaakgerei

Opslagruimte
in douche/voor
toiletartikelen

Thermometer

Thuisdecoratie

Voederhuisje

