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Łatwy montaż

1

Wytrzeć delikatnie wybraną
powierzchnie alkoholem
izopropylowym, podłoże musi
być suche. Nie używać domowych środków czyszczących.
Rozdzielić 2 paski.

5

DO
GÓRY

4

2

3

CZERWONA STRONA:
z plastra usunąć
czerwony papier.

CZARNA
STRONA
Przycisnąć część
przylepną do uchwytu.
usunąć czarny papier.

6

7

Docisnąć do powierzchni
przez 10 sekund.

8
1 GODZ.

30
SEKUND
WAŻNE: Aby uzyskać
maksymalną przyczepność
należy wysunąć hak lekko
do góry.

Mocno przycisnąć
pozostałą część haka
do podłoża przez
30 sekund.

NA DÓŁ
Wsunąć hak z powrotem.

Poczekać godzinę,
przed użyciem.

Łatwe usunięcie
DO
GÓRY

Wysunąć hak do góry,
od przymocowanej
do ściany podstawy.

POWOLI

1

3

2

Nie ciągnąć pasków pod
ostrym kątem w swoim
kierunku (może się
zerwać).

4

PROSTO
W DÓŁ

Trzymać delikatnie hak,
nie dociskając do ściany.
Powoli ciągnąć pasek
do dołu wzdłuż podłoża.

30
cm

Kontynuować
ciągnięcie do
dołu wzdłuż
podłoża na co
najmniej 30 cm,
aż do całkowitego

UWAGA: Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie powierzchni.
Zachowaj instrukcję lub w razie wątpliwości wejdź na stronę command.pl.

Wypróbuj wszystkie rodzaje produktów Command™
1. Do dekorowania – Przezroczyste paski samoprzylepne.
2. Do wieszania obrazów – Rzepy 2w1 rzepy + samoprzylepne paski.
3. Do utrzymania porządku – Uchwyty do kabli
4. Do ogólnego zastosowania – Haki standardowe i wodoodporne.

Haki mogą być ponownie używane wraz ze średnimi paskami.

Jeśli masz więcej pytań lub szukasz inspiracji odwiedź stronę command.pl
UWAGA:

Nie używać na tapetach.
Może nie przylegać
do powierzchni winylowych.
Nie używać na antykach
i kosztownych przedmiotach.
Dla bezpieczeństwa NIE
PRZYKLEJAĆ przedmiotów
nad łóżkiem.
Nie stosować w temperaturze
poniżej 10°C.
Długotrwała temperatura powyżej
40°C zmniejsza siłę klejenia.

Opatentowane.
3M i Command są znakami
zastrzeżonymi przez 3M.
Producent:
3M Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00
www.command.pl
Nr art. XA004837606
* Dopuszczalne obciążenie
do 1,3 kg na 1 pasek
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