Pressemelding

Billingstad, august 2019

Roth fordelerskap godkjent for montering i våtsone 1
Små baderom fra 4 m² og mindre blir klassifisert som våtsone 1, og der stilles det strengere krav til
løsning samt godkjent tettesjikt rundt produkter i vegg og gulv.
Roth tilbyr nå fordelerskap som er testet og godkjent for montering i våtsone 1. Roth QuickSkap+
550 mm maxi med membranfolie leveres med fastlimt og prefabrikert membranfolie som er
spesialutviklet. Skapet er godt testet hos SP/ RISE og Sintef for 25 års drift. Liming av membranfolie
mot Roth QuickSkap+ 550 mm maxi skjer med kvalitet og kontroll på trykk, temperatur, spesialutviklet
lim, tetthet på liming og øvrig som påvirker et godt resultat. Dette gjør at vi har 10-års garanti på
limingen.
Membranfolien er testet og godkjent mot 16 forskjellige membransjiktsystemer. Dette tilsvarer
80 % av membransystemene på det norske markedet.
Roth QuickSkap+ 550 mm maxi med membranfolie er testet og godkjent hos Sintef, prøvemetode
ETAG 022, Annex F. Er i tillegg svensk typegodkjent SC0817-18.
For mer informasjon om markedets sikreste og mest effektive skap for våtsone 1, roth-norge.no
For ytterligere opplysninger, kontakt: Produktsjef Audun Martinsen.
Mail: audun.martinsen@roth-norge.no, telefon + 47 907 00 981

Om Roth Norge AS
Roth Norge AS selger og markedsfører komplette tappevann- og gulvvarmesystemer i Norge. Vi er en del
av Roth Inustries GmbH. Et familieeid og familiedrevet konsern med 1.300 medarbeidere, som utvikler,
produserer og markedsfører våre innovative og energiriktige kvalitetsprodukter. Kombinert med kompetent
support og logistikk løsninger fra vårt nordeuropeiske hovedkontor Roth North Europe A/S i Frederikssund,
Danmark, er vi godt rustet og står sterkt på det noske markedet. Vår visjon er å være de beste på markedet
innen gulvvarme og tappevannsystemer til vann og varme. Med et internasjonalt perspektiv og en sterk
nasjonal tilstedeværelse markedsfører vi innovative, konkurransedyktige og markedstilpassede systemer av
høy kvalitet.
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Godkjente tettsjiktssystem for Roth QuickSkap+ 550 mm maxi med
membranfolie for våtsone 1
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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 tetsjiktssystem CE TM#F System
Finja dukbasert Tetsjiktssystem
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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