Hvilken tetningsring eller flens
skal du bruke i
din installasjon?

German quality since 1947

Få kontroll på den riktige installasjonen sammen med Roth!
I denne veilederen har vi laget en liten guide som forhåpentligvis gjør det enkelt og oversiktlig å få svar på hvor man bruker de
forskjellige tetningsringer og flenser sammen mot Roth QuickBoxer. Nedenfor er det også informasjon om minimums- diameter (Ø)
og minimums- høyde (H) på rosettene. I våtsoner skal det utføres våtromssikring iht. gjeldende tekniske forskrifter.

Våtrom

Ved vanntette baderomsplater som
f. eks Fibo.
Må bruke Roth tetningsring
Ø = Maks 73 mm, H = 10 mm.

Ved platevegg med fliser
Krav til tetningsflens
Ø = 59 mm, H = 3 mm.*
Krav til rosettens minimumshøyde:
Tetningsflensens høyde er 13 mm,
derfra trekkes byggehøyde fra flislim
og flis.
f.eks. 13 - 10 mm = 3 mm.

Mur med vinyl
Må bruke Roth tetningsring
Ø = Maks 66 mm, H = 7 mm

Mur med fliser
Krav til TG godkjent tetningsmansjett
og membran, f.eks Ardex
Ø = 52 mm, H = O mm.

Platevegg med vinyl
Må bruke Roth tetningsring
Ø = Maks 66 mm, H = 7 mm

Tørre rom

eller

Ved mur
Skru fast veggboks
til vegg.
Ø = 52 mm, H = O mm.

Ved platevegg
Kan bruke tetningsring for optimal klamring
av veggboks, alternativt klamre veggboks
direkte i vegg.
Ø = Maks 66 mm, H = 7 mm

Ved platevegg
Kan bruke tetnigsflens for optimal klamring
av veggboks, alternativt klamre veggboks
direkte i vegg.
Ø= 59 mm, H = 13 mm.

Roth QuickBox veggbokser
Det nye designet sikrer en rask tilkobling og kan også
monteres alle retninger. Veggboksene har fått lengre
hals og en enklere montering av varerør. Den originale
Roth QuickBox kan brukes til både vann- og varmeinstallasjoner. Veggboksene fås som singel og for
montering i platevegg.
Roth QuickBox til platevegg
NRF nr. 511 88 05

Roth rosetter forkrommet
Roth rosett Ø 75 mm x ½”- H: 8 mm - NRF nr. 511 81 08
Roth rosett Ø 75 mm x ¾”- H: 15 mm - NRF nr. 511 81 09
Roth rosett Ø 80 mm x ½”- H: 14 mm - NRF nr. 511 82 69*
Roth rosett Ø 80 mm x ¾”- H: 15 mm - NRF nr. 511 81 64*
* Passer der hvor man har montert tetningsring og man trenger mer høyde på rosetten.

Tilbehør

Roth QuickBox verktøy
NRF nr. 511 82 44

Roth fleksibel skinne til Roth QuickBox
Roth fleksibel skinne kan brukes i alle typer
av platevegger, både til tre/stålstender og til
påforing av vegg fra 2” (48 mm) lekter.
Den fleksible skinnen er tilpasset sammen
med avløpsboks og flere veggbokser på markedet, skinnen kan justeres fra 330 - 600 mm.
NRF nr. 511 82 18

Roth fleksibel skinne til Roth QuickBox
De fleksible skinnene kan fås i 2 størrelser,
justerbar fra 220 - 400 mm eller justerbar fra
330 - 600 mm. N
RF nr. 511 82 21 og 511 82 22.

Roth QuickBox tetningsring
stor modell Ø 73.
Brukes mot baderomsplater.
NRF nr. 511 88 11

Roth QuickBox tetningsring Ø 66.
Brukes mot baderomsplater.
NRF nr. 511 86 13

Roth QuickBox armaturfix til mur
C/C 150 mm.
NRF nr. 511 86 11

Roth QuickBox monteringssett
for plate vegg.
NRF nr. 511 86 15

Roth tetningsflens til QuickBox,
ny modell.
Med høy kant for tetningsmansjett,
til platevegg. NRF nr. 511 86 26

Roth QuickBox forlenger.
NRF nr. 511 81 28

Vi har ikke tetningsmansjett i vårt sortiment
lenger, men henviser til en TG godkjent mansjett
og tilhørende membransystem.
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Roth fres for Roth QuickBox
NRF nr. 511 83 47

