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Skadefri upphängning

Inga verktyg

Sitter säkert

Lämnar inga
spår

Skadefria upphängningsytor: Transparent

Använd inte på

Texturerade väggar
eller ytor

Målade väggar

Målat/fernissat trä

Målad betong eller cement

Tapeter

Kakel
Tegel

Metall

Mjuka fasta ytor

Glas

Andra obehandlade och
icke vidhäftande ytor

(de flesta typer av plast, akryl, PVC, PE, PP)

Tyg

Vanliga frågor

Användningsråd

Kan jag använda Command™ transparenta
minikrokar för att hänga upp ljusslingor?

• Häng endast på släta ytor.
• Vänta 7 dagar efter målning.
•	Får inte hängas över sängar
eller på papperstapet.
• Häng inte upp värdefulla eller
oersättliga föremål.
• Endast för inomhusbruk mellan
+10 och +40 °C.
•	Preparera väggen genom att
tvätta med isopropylalkohol
innan du monterar.

Ja, använd en ljusclip för varje 0.6 meter ljusslinga. Command™
erbjuder också ljusclips för utomhusbruk. Använd den produkt
som passar bäst för just ditt projekt.

Kan jag använda Command™ transparenta
minikrokar för att hänga upp julstrumpor
på en spiselkrans?
Ja, så länge ytan är jämn. Command™ transparenta minikrokar finns
med en mängd olika Vikttolerans: 225 g, 450 g, 900 g eller 1.8 kg.
Kontrollera informationen för respektive produkt för att välja rätt.

Kan jag använda Command™ transparenta
minikrokar för att hänga upp basebollkepsar,
smycken och accessoarer?
Ja. Häng Command™ transparenta minikrokar på jämna ytor och
kontrollera produktinformationen för respektive kroks vikttolerans.
Referens: en förpackning kaffe väger 450 g, en normal påse äpplen
väger 1.3 kg och en normal påse potatis väger 2.2 kg.

Vikttolerans

Transparenta
dekorationsclips

Transparenta
minikrokar

Transparenta
ståltrådskrokar

Transparenta
ovala krokar

Transparent
hållare

Transparenta
refillstrips

1 klämma per 0.6
meter ljusslinga

225g

225g

900g

900g

Återanvänd med transparenta
krokar för inomhusbruk

Finns även i medium
och i vitt

Finns även i small
och large

Finns även i small
och large

Flera storlekar / färger

Perfekt för
upphängning av

Blinkande lampor,
sagoljus

Tavelupphängning

Inomhus-/
utomhusbruk

Inomhus

Ljusslingor,
girlanger,
prydnader

Dekorationer

Kökstillbehör ,
Krans, skylt,
Kryddburkar, örter,
sopskyffel, grytvantar,
banderoll, scarf,
snacks, skafferivaror,
skärp, smycken
garderobsaccessoarer skönhetsprodukter

Transparent

Universellt bruk

Inomhus (ej badrum Inomhus (ej badrum Inomhus (ej badrum
och fuktiga miljöer) och fuktiga miljöer) och fuktiga miljöer)

Vattentåliga
strips
Perfekt för
upphängning av

Badrum

Utomhus

Sladd

Inom- och
utomhus

Inom- och
utomhus

Inomhus

X

X

Ramar

Heminredning

Belysning

Sopkvastar

Handdukar

Ljusslingor

Sladdar

Väggkonst

Kransar

Smycken

Hattar och jackor

Badrockar

Ljusslingor

Ljusslingor

Speglar

Jackor

Accessoarer

Nycklar

Luffasvamp och
skrubbning

Kransar

Canvasduk

Nycklar

Nycklar

Skrivplattor

Tvål och
toalettartiklar

Säsongsbetonad
dekorering

Affischer

Väskor och
ryggsäckar

Kransar

Kontorsvaror

Smink

Partydekorationer

Väggklockor

Smycken

Heminredning

Väskor och
ryggsäckar

Badleksaker

Grillverktyg

Brev

Scarfs och
accessoarer

Rengöringsartiklar

Dusch- och
badartiklar

Termometer

Heminredning

Fågelbord

