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Pintoja vahingoittamatta - Ei jätä jälkiä!

Ei
työkaluja

Kiinnittyy
tiukasti

Irtoaa
siististi

Älä käytä
seuraavilla pinnoilla:

Pintoja vahingoittamatta - Ei jätä jälkiä

Karkeat seinät tai
epätasaiset pinnat

Maalatut seinät

Maalattu/lakattu puu

Maalattu kiviharkko tai betoni

Tapetti

Laatta
Tiili

Metalli

Sileät, pehmeät pinnat

Lasi

Muut karkeat pinnat
ja pinnat, joihin liima
ei tartu

(useimmat muovit, akryyli, PVC, PE, PP)

Kankaat

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Käyttövinkkejä

Voinko käyttää kirkkaita Command™-koukkuja
jouluvalojen ripustamiseen?

• Vain tasaisille pinnoille.
• Odota maalaamisen jälkeen
seitsemän (7) päivää ennen
käyttöä.
• Älä ripusta vuoteiden
yläpuolelle tai tapettiin.
• Älä käytä arvokkaiden tai
korvaamattomien esineiden
ripustamiseen.
• Käytä sisällä +10 °C...+40 °C.
• Valmistele seinä pyyhkimällä se
hellävaraisesti puhdistamiseen
tarkoitetulla isopropanolilla
ennen kiinnitystä.

Kyllä. Käytä yksi valoklipsi noin 0,6 metriin valojohtoa. Command™
-sarjaan sisältyy myös ulkokäyttöön sopivia valoklipsejä, joten valitse
käyttötarkoitukseen sopivan tuote.

Voinko käyttää kirkasta Command™-koukkua
joululahjasukan ripustamiseen takan yläpuolelle?
Kyllä, jos kiinnityspinta on tasainen. Kirkkaita Command™-koukkuja
on saatavana useissa eri painokapasiteeteissa: 225 g, 450 g, 900 g tai
1,8 kg. Tarkista tuotteen tiedot, jotta osaat valita itsellesi parhaiten
sopivan.

Voinko käyttää kirkkaita Command™koukkuja lippalakkien, korujen ja asusteiden
ripustamiseen?
Kyllä. Kiinnitä kirkkaat Command™-koukut tasaisille pinnoille
ja tarkista ripustettavan tuotteen tiedoista sen paino, jotta voit
varmistaa kunkin koukun painonkestävyyden. Muistutukseksi:
kahvipaketti painaa puoli kiloa, pussillinen omenoita kilon verran
ja pussillinen perunoita kaksi kiloa.

Pitovoima

Kirkkaat
sisustuspidikkeet

Kirkkaat
minikoukut

Kirkkaat
lankakoukut

Kirkkaat ovaalin
muotoiset koukut

Kirkas
teline

Kirkkaat
kiinnityspalat

Kiinnitä valojohto
kiinnityspalojen avulla
0,6 m välein

225g

225g

900g

900g

Käytettäväksi kirkkaiden
sisäkäyttöön soveltuvien
koukkujen kanssa

Saatavilla myös
keskikokoinen ja
valkoinen

Muut koot/värit

Sopii erinomaisesti
ripustukseen

Jouluvalot,
koristevalot

Valonauhat,
valoköynnökset,
koristeet

Saatavilla myös pieni Saatavilla myös pieni
ja iso
ja iso

Keittiövälineet,
rikkalapio, patalaput,
vyöt, korut

Kranssi, kyltti,
mainos, huivi,
asusteet

Maustepurkit, yrtit,
välipalat,
ruokatarvikkeet,
kauneudenhoitotuotteet

1642464

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Taulujen kiinnitys

Koristeellinen

Kirkas

Yleiskäyttöön

Kylpyhuone

Ulkokäyttöön

Johto

Sisäkäyttöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Sisäkäyttöön

X

X

Vedenkestävät
kiinnityspalat
Sopii erinomaisesti Valokuvakehykset
ripustukseen

Sisustusesineet

Valot

Luudat

Pyyhkeet

Valoketjut

Johdot

Taulut

Kranssit

Korut

Päähineet ja takit

Kylpytakit

Valoköydet

Valoketjut

Peilit

Takit

Asusteet

Avaimet

Pesu- ja
hankaussienet

Kranssit

Canvas

Avaimet

Avaimet

Asiakirjapitimet

Saippua ja
peseytymistarvikkeet

Kausiluonteiset
sisustusesineet

Julisteet

Laukut ja reput

Kranssit

Toimistotarvikkeet

Meikit

Juhlakoristeet

Seinäkellot

Korut

Sisustusesineet

Laukut ja reput

Lasten kylpylelut

Grillausvälineet

Kirjeet

Huivit ja asusteet

Siivousvälineet

Suihkutilan tai
allaskaapin säilytys

Lämpömittari

Sisustusesineet

Lintulauta

