
1. Curățați cu alcool  sa-
nitar (Izopropilic) supra-
fața pe care se va aplica 
cârligul. Ștergeți cu o 
pentru a usca bine.   

1. Îndepărtați cârli-
gul trăgând ușor în 
sus. Pe perete va 
rămâne suportul de 
plastic.

2. Pentru evitarea 
accidentarilor, fixați 
suportul între dege-
tul mare și arătător.

3. Îndepărtați 
cârligul prin 
întinderea 
constantă și 
ușoară a benzii 
adezive cel 
puțin 30 cm, 
până când 
cârligul se 
dezlipește total 
de pe suprafață 
(perete).

2. Îndepărtați protecția 
de culoare roșie de pe 
banda adezivă și aplicați 
pe cârlig. Orientați în jos 
capătul rotunjit al benzii.
Presați uniform și ferm.  

3. Îndepărtați folia pro-
tectoare de culoare nea-
gră a benzii adezive și 
lipiți pe suprafața dorită. 
Presați ferm și continuu 
timp de 30 secunde.

4. Așteptați 1 oră înainte 
de a folosi cârligul. 

Folosiți pe suprafețe cu 
temperaturi cuprinse 
între 10ºC și 40ºC.
Nu folosiți pe suprafețe 
delicate sau tapetate.
Respectați greutatea 
maximă de susținere 
specificată pe ambalaj
Nu folosiți cârligele 
Command™ pentru 
suspendarea obiectelor 
deasupra patului.
Păstrați instrucțiunile de 
utilizare pentru 
momentul îndepărtării 
sau refolosirii produsului.
Atenție: întindeți banda 
adezivă întotdeauna 
direct în jos, cât mai 
aproape de suprafața 
de aplicare.
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Vizitați www.command.com pentru mai multe 
informații legate de folosirea/îndepărtarea și 
refolosirea produselor Command™.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

ÎNDEPĂRTARE/REFOLOSIRE

ATENȚIE

1. Curățați cu alcool 
sanitar (Izopropilic) 
suprafața pe care 
se va aplica cârligul. 
Ștergeți cu o lavetă 
pentru a usca bine.

2. Indepărtați protecția 
de culoare roșie de pe 
banda adezivă și aplicați 
pe cârlig. Orientați în jos 
capătul rotunjit al benzii. 
Presați uniform și ferm.

3. Îndepărtați folia 
protectoare de culoare 
neagră a benzii adezive și 
lipiți pe suprafața dorită. 
Presați ferm și continuu 
timp de 30 secunde.

1. Îndepărtați 
cârligul trăgând 
ușor în sus. 
Pe perete va 
rămâne suportul 
de plastic.

2. Pentru evitarea 
accidentarilor, 
fixați suportul 
între degetul 
mare și arătător. 

3. Îndepărtați cârligul 
prin întinderea 
constantă și ușoară 
a benzii adezive cel 
puțin 30 cm, până când 
cârligul se dezlipește 
total de pe suprafață 
(perete). 
Nu trageți banda 
înspre dumneavoastră. 
Pericol de accidentare 
sau de rupere a benzii 
înainte de desprinderea 
completă de pe perete.

Folosiți pe suprafețe 
cu temperaturi 
cuprinse între 10oC 
și 40oC.
Nu folosiți pe 
suprafețe delicate 
sau tapetate. 
Respectați greutatea 
maximă de susținere 
specificată pe 
ambalaj
Nu folosiți cârligele 
Command™ 
pentru suspendarea 
obiectelor deasupra  
patului.
Păstrați instrucțiunile 
de utilizare pentru 
momentul îndepărtării 
sau refolosirii 
produsului.

Vizitați www.command.com pentru mai multe 
informații legate de folosirea/îndepărtarea și 
refolosirea produselor Command™.
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Importator: 
3M Romania SRL Str. Menuetului 12, Corp D, Et. 3, 
București. Tel. 021 2028000

Sarcină maximă: 1,3kg / Culoare: AlbAmbalat de 3M Polonia. Fabricat în China.

17081-CIS 
Cârlig design Command™ mediu

2 cârlige + 4 benzi dublu adezive/ pachet
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