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Izolácie z minerálnej vlny ROCKWOOL
Nový skladový sortiment

Unikátna technológia
na trhu s izoláciami  

NOVINKA 
vo svete izolácií

Puzdro

ROCKWOOL 800 je nové, nehorľavé puzdro
z kamennej vlny s polepom hliníkovou 
fóliou vystuženou sklenou mriežkou. 
Puzdro je na pozdĺžnom spoji opatrené 
presahom fólie so samolepiacou páskou. 
Moderná technológia výroby zaručuje 
výnimočnú lambdu na trhu, vysokú kvalitu 
a dlhodobú stálosť výrobku. Puzdro 
Rockwool 800 rozširuje ponuku na trhu 
s technickými izoláciami TZB.

– výnimočná lambda a vysoká mechanická pevnosť
– zamedzenie korózie nerezovej ocele – AS kvalita
– dokonalé uzavretie puzdra vďaka samolepiacej páske
– zníženie nákladov na vykurovanie a tepelných strát
– zlepšenie akustických vlastností
– výborný estetický vzhľad
– jednoduchá a rýchla montáž

nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla

λ10 = 0,033 W.m-1.K-1 rovnaká lambda v celom 
priereze

vysoká mechanická odolnosť

dlhodobá stálosť

nehorľavosť A2L-s1,d0

Moderná technológia vo výrobe potrubných puzdier prináša:
nové usporiadanie vlákien kamennej vlny
najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
výbornú kvalitu izolácie
vysokú mechanickú pevnosť

NOVÉ



Izolácie Rockwool RW800 rabatná skupina E2CC
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Najvyššia prevádzková teplota 250 °C*

Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách

Teplota [°C] 10 °C 50 °C 100 °C 150 °C

λ (W.m-1.K-1) 0,033 0,037 0,044 0,052

Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501–1 A2L-s1,d0

Krátkodobá nasiakavosť WS ≤ 1 kg/m²

Priepustnosť pre vodnú paru MV 2

Množstvo vo vode rozpustných chloridových iontov ≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)

Stredná objemová hmotnosť 90–110 kg/m3

Rozmery kartónovej krabice, objem 1 020 × 392 × 391 mm = 0,157 m3

Rozmery palety, objem 1 200 × 800 × 2 160 mm = 2,0736 m3

Technické parametre

Jednoduchá montáž
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Platí len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Zmena cien vyhradená. Obrázky sú ilustračné.

Skratka 1                       Názov                                                                                                                       mj                     DPC
IZO80015/20               Priemer  15  mm, hrúbka 20  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                   m                 2, 12 €
IZO80018/20               Priemer  18  mm, hrúbka 20  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 2, 36 €
IZO80022/20               Priemer  22  mm, hrúbka 20  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 2, 60 €
IZO80022/30               Priemer  22  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 2, 92 €
IZO80028/20              Priemer  28  mm, hrúbka 20  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 2, 76 €
IZO80028/30               Priemer  28  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                  3, 12 € 
IZO80035/20               Priemer  35  mm, hrúbka 20  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 2, 96 €
IZO80035/30              Priemer  35  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 3, 32 €
IZO80042/30               Priemer  42  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 3, 56 €
IZO80042/40              Priemer  42  mm, hrúbka 40  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 4, 20 €
IZO80048/30              Priemer  48  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 3, 76 €
IZO80048/40              Priemer  48  mm, hrúbka 40  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                4, 44 €
IZO80054/30              Priemer  54  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 3, 92 €
IZO80054/40              Priemer  54  mm, hrúbka 40  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 4, 64 €
IZO80060/30              Priemer  60  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 4, 08 €
IZO80060/40              Priemer  60  mm, hrúbka 40  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                  5, 12 €
IZO80060/50              Priemer  60  mm, hrúbka 50  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 6, 08 €
IZO80076/30               Priemer  76  mm, hrúbka 30  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 4, 64 €
IZO80076/40               Priemer  76  mm, hrúbka 40  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 5, 52 €
IZO80076/50               Priemer  76  mm, hrúbka 50  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                  m                 7, 28 €
IZO80089/40              Priemer  89  mm, hrúbka 40  mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia                 m                 5, 92 €


