Malmö, 15. augusti 2011

Pressmeddelande
100% säkerhet mot vattenskador
NYA vattentäta skåp från Roth

De nya vattentäta installationsskåpen från Roth ger 100% skydd mot vattenskador och gör att
man utnyttjar skyddsrörens funktion fullt ut. Vid otätheter i installationen förs vattnet ut ur
skåpet och mot golvbrunnen, vilket ger säkerhet mot vattenskada. Skåpen är perfekta vid
nybyggnation och renovering, där man vill skydda sig mot vattenskador.
Rör i rör installationer är säkra
Idag är professionellt utförda rör i rör-installationer säkra från kopplingsstället till fördelaren. Vid
skador på installationen kommer vattnet att föras till fördelarskåpet, utan risk för läckage i golvoch väggkonstruktioner.
Tyvärr ser man vattenskador i rum där fördelaren är placerad, då det inte alltid finns
golvbrunnar, trots att det ställs krav om detta i BBR. Med de vattentäta skåpen skyddar man sig
mot denna typ av vattenskador. En otäthet i installationen upptäcks omgående vid
läckageindikeringen från skåpet. Skåpen är godkända enligt de stränga kraven för täta och säkra
vatteninstallationer: NT VVS 129 och uppfyller kraven för Säker Vatten.
Specialdesignade genomföringar
Roth har designat skåpen med färdigmonterade rörgenomföringar för tomrör i toppen och
botten. Genomföringarna är alltid vattentäta oavsett om det monteras rör i dem, samtidigt
fixerar de tomröret så att det är möjligt att byta ut pex-rören.
Flexibel montering
I sidan på skåpen finns ett så kallat ”knock out”-hål, där man snabbt och lätt för in rören i
skåpet. Med skåpet levereras snabbklammrar, som man lätt kan fästa fördelaren på.
Plast i stället för stål
Roth har valt att tillverka skåpen i plast i stället för i stål. Detta för att säkerställa att skåpen är
fina och hållbara i många år utan korrosionsrisk.
Kompletta skåp
Skåpen levereras kompletta med genomföringar och läckageindikering.
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