
En produkt som både
spacklar och isolerar väggen! 

VÄGGSPACKEL MED VÄRMEISOLERANDE 
EGENSKAPER

Upp till 15% värmebesparing

Enkel applicering

Idealiskt underlag för 

tapetsering och  målning



Bostik lanserar nu marknadens första värmeisolerande väggspackel, en helt unik 
produkt. Den är idealisk som underlag till  väggbeklädnader eller färg. De värmeiso-
lerande egenskaperna gör det möjligt att spara på värmekostnaderna genom att 
minska värmeförlusterna med upp till 15%. Detta leder till en förbättrad inomhu-
skomfort, och minskar känslan av kalla väggar. Roll Thermo appliceras med en rol-
ler, vilket ger en enkel och tidsbesparande hantering. 

ROLL THERMO
Roll Thermo är ett värmeisole-
rande spackel för väggar som 
enkelt appliceras med roller.
Artikelnummer: 6.5 liter 6013

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
P För värmeisolering av väggar
P Appliceras enkelt med en roller
P Vattenbaserad
P Lätt att bearbeta efter torkning
P Ger ett bra underlag för tapetsering  
       eller målning

Scanna QR koden 
för komplett 
information om
Roll Thermo
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Ventilation 
15%

RÄKNEEXEMPEL PÅ BESPARING

 P Värmeförlusten minskar med 10,12% för en 
40 cm tjock och 40 m² stor betongvägg 
som har en temperaturskillnad mellan 
utomhus och inomhus på 10⁰C.

 P Bostik Roll Thermo har en värmekonduktivi-
tet på 0,048  W/(m∙K)

SMART SOLUTION
Bostik Roll Thermo är en patenterad lösning, och klassas som en ”Bostik 
Smart Solution”. Denna klassificering kräver att ett flertal högt ställda 
krav skall vara uppfyllda. Dessa kriterier är t.ex:
P Patenterad 
P Ny på världsmarknaden
P Marknadsledande inom sitt område
De produkter som Bostik utvecklar ligger alltid i framkant när det gäller tekniska 
egenskaper och nya applikationer.

MED MILJÖ I FOKUS
Eftersom vi vet att den typen av produkter vi utvecklar påverkar miljön, gör vi hela 
tiden vårt yttersta för att ligga i framkant av miljötänkande.



Smart help
+46 42 19 50 00
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Bostik AB 

Strandbadsvägen 22 

251 09, Helsingborg, Sweden 

www.bostik.se


