Et produkt der både
spartler og isolerer væggen!
VÆGSPARTELMASSE MED
VARMEISOLERENDE EGENSKABER
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Bostik lancerer nu markedets første varmeisolerende vægspartelmasse, et helt
unikt produkt. Den er ideel som underlag for vægbeklædning eller maling. De varmeisolerende egenskaber gør det muligt at spare på varmeudgiften via en reduktion af varmetabet på op til 15 %. Dette medfører et forbedret indemiljø og reducerer fornemmelsen af kolde vægge. Roll Thermo påføres med rulle, hvilket gør
håndteringen nem og hurtig.

MANGE ANVENDELSESOMRÅDER
P Til varmeisolering af vægge
P Påføres let med rulle
P Vandbaseret
P Let at bearbejde efter tørring
P Giver et godt underlag for tapet		
eller maling

ROLL THERMO
Roll Thermo er en varmeisolerende spartelmasse til vægge,
der er let at påføre med rulle.
Artikelnummer: 6,5 liter 6013
Scan QR-koden for
at se komplet
produktinformation.
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SMART SOLUTION
Bostik Roll Thermo er en patenteret løsning og klassificeres som en "Bostik Smart Solution". Denne klassificering kræver opfyldelse af adskillige
strenge krav. Disse kriterier er f.eks.:
P Patent udtaget
P Nyt på verdensmarkedet
P Markedsførende på sit område
De produkter, som Bostik udvikler, er altid på forkant med hensyn til tekniske egenskaber og nye anvendelsesområder.
MED FOKUS PÅ MILJØ
Eftersom vi ved at den type produkter, vi udvikler, har indflydelse på miljøet, går vi
hele tiden vores yderste for at være på forkant med miljøtænkningen.

Tag 15 %
Udluftning 15
%

Vægge 20 %

EKSEMPEL PÅ BESPARELSESBEREGNING

PPVarmetabet reduceres med 10,12 % for en
40 cm tyk og 40 m² stor betonvæg, der har
en temperaturforskel mellem ude og inde
på 10⁰ C.
Gulv &
kælder 15 %

Døre &
vinduer 35 %

PPBostik Roll Thermo har en varmekonduktivitet på 0,048 W/(m∙K)
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