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Zmarta satsar på  
hemförsäkringar
Zmarta utvidgar nu sitt produktutbud inom försäk-
ring och lanserar jämförelse och förmedling av hem-
försäkring. Därmed tar tjänsten ytterligare ett kliv 
mot att bli ett mångsidigt privatekonomiskt verktyg 
för alla.

Zmarta – en marknadsplats som erbjuder förmed-
ling och jämförelser inom lån, försäkring, sparande 
och kreditkort – har sedan tidigare erbjudit försäk-
ringsjämförelse inom bilförsäkring. Nu utökar Zmarta 
sitt erbjudande till att innefatta hemförsäkring, en 
produkt som de flesta människor är beroende av men 
som kan vara svår för den enskilda konsumenten att 
jämföra utifrån andra faktorer än pris. Zmartas för-
säkringsjämförelse inkluderar en rad olika faktorer 
vilket gör den unik i branschen.

– När vi tittade på marknaden såg vi att många ak-
törer gör försäkring till något onödigt komplicerat. 
Samtidigt är branschen väldigt prisfokuserad. Med 
vår jämförelse visar vi enkelt på skillnader mellan så-
väl försäkringsskyddets omfattning som försäkring-
ens pris, säger Björn Lander, VD på Zmarta Group.

Försäkringsjämförelsen utgår från Zmartas be-
tygsfunktion, ZmartaBetyg. Funktionen – som i tillägg 
till pris även tittar på faktorer som försäkringsomfatt-
ning och självriskkostnad – gör det enkelt att jämföra 
försäkringserbjudanden och hjälper användarna att 
teckna en försäkring med rätt försäkringsskydd till 
rätt pris.

Galaxy S7 är vattentåligast  
– men  iPhone 6s klarar fall bäst
Försäkringsbolaget SquareTrade har återigen testat 
hållbarheten hos nya smartphones. Den här gången 
är det Samsung Galaxy S7 och S7 Edge som utsatts 
för de tuffa hållbarhetstesten . Samsung har gjort 
mycket väsen av vattentåligheten i sina nya lurar och 
SquareTrade Labs testade för att se om de 
verkligen är bättre än Apples. 
Det visade sig att både Galaxy 
S7 och S7 edge var vattentåli-
gare, men de har fortfarande 
problem med skärmtålighe-
ten. iPhone 6s, med sitt 
ion-stärkta glas visade sig 
vara tåligast av alla.

Trender kommer och 
går, men plasten består. 
All erfarenhet visar att 
plast som tätskikt är ett 
av de absolut tryggaste 
materialen för att slippa 
fuktproblem och vatten-
skador i badrum och 
andra våtutrymmen.

– Plasten har alltid varit stor 
både som tät- och ytskikt. 
Den positiva trenden är nu 
att man i allt större utsträck-
ning använder plast också 
under kakel och klinker, allt-
så i keramiska konstruktio-
ner. Plast som tätskikt på 
golv och väggar har visat sig 
vara enastående säkert, säger 
Hans-Olav Friberg, Sverige-
chef på Tarkett.

De allra flesta småhus i 
Sverige byggs av trä. Trä är 
som bekant ett levande ma-
terial som ständigt rör sig 

beroende på temperatur och 
luftfuktighet. I det samman-
hanget är våtrumsplast på 
golv och väggar helt oslag-
bart för att slippa vattenska-
dor. Golvbranschen, GBRs, 
krav för VT-godkännande * 
kräver att tätskikt av plast 
har en töjmån på 130 pro-
cent, det vill säga att träkon-
struktionen kan röra sig från 
100 till 130 cm utan att tät-
skiktet skadas. Det fungerar 
därför mycket bra också som 
tätskikt under kakel och 

klinker om något i huskon-
struktionen skulle inträffa så 
att en oväntad rörelse upp-
står.

– Den extremt säkra och 
beprövade metoden gynnar 
alla. Entreprenören som gör 
badrummet vet att detta är 
en under 40 år beprövad lös-
ning och kan känna sig trygg 
med sitt jobb. Byggherren 
får en säker installation och 
slutkunden blir förstås nöjd 
med att slippa dyra, jobbiga 
fukt- och vattenskador.

Hans-Olav Friberg menar 
att de branschregler som tas 
fram och uppdateras av stif-
telsen GVK i hög grad bidra-
git till att badrumsinstalla-
tionerna blivit säkrare och 
säkrare;

– Branschreglerna visar 
på ett systematiskt sätt hur 
ett vattentätt våtutrymme 
ska installeras. Monteringen 
vid kritiska punkter som 
golvbrunn, uppvik, hörn 
och rörgenomföringar är 
helt avgörande för ett säkert 
tätskikt. Här har de stick-
provskontroller som GVKs 
kontrollanter gör haft stor 
betydelse eftersom de konti-
nuerligt återför erfarenhet 
till branschen. Därmed ger 
GVKs branschregler en sam-
lad bild av våtrumsbran-
schens aktuella kunskap.

Västerås Tidning
redaktion@vasterastidning.se

mer  *VT-godkännande
Ett VT-godkännande innebär att materialet är vatten-
tätt och att dess egenskaper uppfyller kraven i GBRs 
standard. Monteringsanvisning, uppställd enligt en 
särskild mall, ska också finnas för att materialet ska 
bli VT-godkänt. Produkten är därefter lämplig att an-
vända i våtutrymmen som badrum, toaletter och 
tvättstugor. 

Det trendigt otrendiga tätskiktet
SäkerT med plaST. Plast är det absolut tryggaste materialet att använda som tätskikt, enligt Tarkett. 
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VÅREN ÄR HÄR! 

Hög tid att se över era fönster.
Putsandet sköter vi 
åt er i år så ni får tid 
att njuta av våren.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

”det mesta inom städ”


