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Roth fördelarskåp godkända för våtzon 1
I små badrum är ofta hela rummet klassat som våtzon 1 där särskilda krav ställs på tätskikt och
komponenter, bland annat i Säker Vatten branschregler 2016:1 3.2.1.
Roth kan nu erbjuda fördelarskåp som är testade och godkända för montage i våtzon 1. Skåpen
levereras med en fabrikslimmad manschett enligt en väl beprövad metod som är testad hos SP/RISE
för motsvarande 25 års verklig drift. Sammanfogning av skåp och manschett sker med full kontroll på
temperaturer, damm, tryck, densitet på lim samt övrigt som påverkar resultatet. Detta gör att vi kan
lämna 10-års garanti på limningen.
Manschetten är testad och godkänd med 16 olika folietätskiktssystem vilket motsvarar 80% av
foliesystemen på svenska marknaden.
Skåp med limmad manschett har svenskt typgodkännande SC0817-18.
För mer information om marknadens säkraste och mest effektiva skåp för våtzon 1, roth-sverige.se

För ytterligare upplysningar kontakta: Produktchef Joakim Rydholm. Mail: joakim.rydholm@rothsverige.se, telefon +46 706 97 11 00.

Om Roth Sverige AB
Roth Sverige AB säljer och marknadsför kompletta tappvatten- och golvvärmesystem i Sverige. Vi är en del
av Roth Industries GmbH. En familjeägd och familjedriven koncern med 1.300 medarbetare, som utvecklar,
producerar och marknadsför visionära och energieffektiva kvalitetsprodukter. Kombinerat med kompetent
support och logistiska lösningar från vårt nordeuropeiska huvudkontor Roth North Europé A/S i
Fredriksund, Danmark, är vi bra utrustade och är starka på den svenska marknaden. Vår ambition är att
vara den bästa på marknaden inom golvvärme och rörsystem till värme och tappvatten. Med ett
internationellt perspektiv och en stark nationell närvaro utvecklar vi innovativa, konkurrenskraftiga och
marknadsanpassade system av hög kvalitet.
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Godkända tätskiktssystem för Roth Quickskåp maxi för våtzon 1
Ardex Tricom / A7+A8 (Folie)
Bostik Pro (Folie)
Bostik Universal (Folie) VTgF Universal-VTvF Universal
Byggmax Foliesystem
CC Höganäs Foliesystem G12-3b/V12-3b
Centro tätskiktssystem CE TM#F System
Finja dukbaserat Tätsystem
Golvabia F-system
GKH F-System
Hey´di K10 Folie
KE Englund gruppen / Impervius Foliesystem
Lip System 27
Mapei Mapeguard WP 90 Foliesystem
Mira 4500 Vapourmat 100
PCI VG2014 Foliesystem
Weber Tec Folie system
Zebra System F1
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