ROXUL,
Soluções Acústicas para
divisórias seca

Protegemos as pessoas e as
edificações do meio ambiente.
CREATE AND PROTECT significa criar soluções e proteger as
pessoas do frio, calor, risco de incêndio e ruído ambiente (seja
os venham de fora ou de casas/apartamentos adjacentes). Mas
também significa, ajudar a criar belas edificações e que as
protegemos com soluções duradouras que permanecerão intactas
durante gerações. Ao oferecer um excelente rendimento em todos
e em cada um dos parâmetros mais importantes, o isolamento
ROCKWOOL protege as edificações e seus ocupantes melhorando
a segurança, o conforto e os bens de valor.
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Nosso entorno acústico
Nos últimos anos a sociedade começou a se
conscientizar do problema do ruído como mal social.
Esta conscientização produz-se como consequência
da necessidade primária de conforto que têm os seres
humanos.
Além dos efeitos psicossomáticos clássicos, o ruído
é, em grande parte, responsável por doenças
cardiovasculares e do sistema digestivo, e constitui
um custo social de difícil quantificação. As pesquisas
demonstram que 62% das pessoas que habitam as
grandes urbes construídas no início dos anos 50
estimam que o principal defeito da sua vivenda é o
péssimo isolamento acústico.

Efeitos críticos causados por barulho
Fonte: Organização Mundial de Salúde
dB
140

Danos auditivos em adultos
(nível máximo de ruído)
120

Danos auditivos em crianças
(nível máximo de ruído)

85

Danos auditivos
(ruído diário durante 1h)
70

Danos auditivos
(ruído dáario durante 24h)
55

Por isso ninguém pode estranhar quando estudos
recentes demonstram que uma das principais
qualidades que o público valora na hora de adquirir
uma nova vivenda é o seu nível de conforto acústico.

Doenças grave (exterior)
35
30

Dificuldades para comunicação

Alteração do sono
0

Locais com muitas áreas de superfícies duras podem
ocasionar um eco incomodo que deve ser evitado. O
desejável é que o tempo de reverberação seja inferior
a 0.6 segundos, inclusive em entornos silenciosos.
Com o objetivo de cumprir com este limite máximo
de 55 dBA imposto, é necessário investir em melhorias
como telas sonoras, isolamento de fachadas, janelas
de qualidade superior e asfalto com redutor sonoro.
A perda econômica atribuível ao ruído de trânsito é
considerável.
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CTE-DBHR Proteção contra o ruído

Isolamento acústico ao ruído aéreo

O objetivo do requisito básico “proteção contra o ruído”
é limitar, dentro das edificações que estejam em
condições normais de utilização, o risco de doenças
causadas pelo ruído como consequência das
características do seu projeto de construção, uso e
manutenção.

As divisões internas, assim como as fachadas,
coberturas, paredes e pisos que compõem cada
ambiente de um edifício que estejam em conjunção
com os elementos construtivos adjacentes, devem
ter características a fim de atingir os seguintes valores:

Na normativa anterior (NBE-CA-88)* os níveis eram
prescritos para cada elemento construtivo
separadamente e eram medidos em laboratório.
Agora, graças aos parâmetros estabelecidos para
esta avaliação, o isolamento acústico de um elemento
construtivo dependerá tanto da solução individual
escolhida quanto das soluções construtivas adjacentes,
colocando atenção especial ao encontro entre
elementos.

Proteção contra o
ruído procedente de:
Mesmo usuário

Ambiente protegido

Ambiente habitável

RA ≥ 33 dBA

RA ≥ 33 dBA

Usuários diferentes

DnT,A ≥ 50 dBA

DnT,A ≥ 45 dBA

Áreas comuns

DnT,A ≥ 50 dBA

DnT,A ≥ 45 dBA

Instalações

DnT,A ≥ 55 dBA

DnT,A ≥ 45 dBA

* Normativa Espanhola
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Rockwool, 4 vantagens em apenas
1 produto

Proteção contra o fogo

Durabilidade

A lã de rocha é a mais indicada para a protecção
contra o fogo dos elementos construtivos. O seu
elevado ponto de fusão garante uma grande
estabilidade mecânica. A lã de rocha é um dos
principais materiais utilizados para a protecção passiva
dos edifícios.

O verdadeiramente importante em qualquer solução
construtiva é a sua durabilidade e as suas prestações
durante o seu ciclo de vida. A lã de rocha não absorve
água nem vapor de água. Isto é devido principalmente
a que as suas fibras têm um ângulo de contacto
capilar bastante superior aos 90º, tornando-as
fortemente hidrófugas.

Incombustível A1
Resistência ao fogo
O ponto de fusão da rocha é de 1200ºC
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Resistência à água e à humidade
Isolamento térmico inalterável
Evita as pontes térmicas

Isolamento térmico

Proteção contra o ruído

A lã de rocha proporciona um isolamento térmico que
perdura ao longo da vida útil dos edifícios. A lã de rocha
mantém-se inalterável face às mudanças de temperatura.
Nem se dilata nem se contrai. Graças a isto evitamse as pontes térmicas, garantindo um isolamento
contínuo e duradouro. A poupança de energia
propiciada durante esse período, traduz-se na
poupança de milhões de euros de facturação
energética e milhões de toneladas de CO2 emitidas
para a atmosfera.

A lã de rocha Rockwool possui uma estrutura de
fibras abertas que a torna o produto ideal para
absorver e regular o ruído. Graças à ampla gama de
densidades que dispomos, podemos adaptar-nos aos
vários níveis de absorção acústica, segundo a tipologia
ou actividade do local. Para além do mais, a lã de
rocha permite combinar várias densidades num
mesmo produto.

Isola do frio e do calor
Melhora o ambiente interno

Isola do ruído
Absorve o ruído
Conforto acústico
Melhora o ambiente interno
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A lã de rocha vulcânica Rockwool
A lã de rocha vulcânica ROCKWOOL detém o
movimento das partículas de ar, dissipando a energia
sonora, graças à sua estrutura aberta e
multidireccional que atua de duas maneiras:
Como condicionador acústico, através da absorção
da energia sonora que se move pelo espaço. Em
função do local e do nível de conforto acústico
desejado, as paredes deverão ser providas com os
materiais adequados para evitar o excesso de reflexão
do som.
Como isolante acústico contra ruídos aéreos e de
impacto, graças à constituição de um sistema de
massa-mola-massa que reduz o ruído irradiado.

Rockwool e as suas novas soluções contra o
ruído
As novas e eficazes tecnologias permitem que a
sociedade já possa viver com um aceitável conforto
acústico. Técnicos, industriais e promotores sabem
que o custo é irrisório quando a problemática do
ruído é considerada desde o início do projeto.
A lã de rocha ROCKWOOL é o material complementar
essencial que conjuga características técnicas que
o tornam imprescindível para obter as melhores
qualidades técnicas ao se projectarem tanto divisões
ligeiras de gesso laminado ou aaglomerado de
madeira como revestimento externo.
A melhor solução para evitar o ruído é ter um bom
sistema de isolamento no lar.

ISOLAMENTO DE RUÍDO AÉREO
Sem isolamento

ISOLAMENTO DE IMPACTO
Sem isolamento Com isolamento

APRECIAÇÃO
DO USUÁRIO

APRECIAÇÃO ACÚSTICA
Isolamento em dB (A)

30 dB (A)
Com isolamento

35 dB (A)

Ineficaz
Ouve-se e entende-se tudo
de um ambiente a outro
Insuficiente
Ouvem-se as vozes mas
não se compreende o seu
significado
Suficiente

40 dB (A)

Percebe-se uma conversação
com esforço, mas não se
compreende o seu conteúdo

45 dB (A)

Bom

· Aislamiento acústico
· Reacción al fuego
· Aislamiento térmico
· Comportamiento al agua
· Comportamiento al agua
m
ROCKWOOL te
dB
81
é
at
es
soluçõ
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O ambiente mantém-se silencioso, sem perturbações
externas

Onde podemos usar estas Soluções?
Isolar acusticamente as divisões (vedações)
distributivas, quer dizer, as separações entre os
ambientes de uma mesma residência, seja entre
ambientes de uma mesma actividade ou ambientes
de actividades distintas.
Isolar acusticamente as divisões separativas, quer
dizer, as separações entre as vivendas horizontalmente ou os usos comunitários entre vivendas.

Vantagens
Perfeita adaptação aos elementos estruturais.
Proteção contra incêndios.
Isolamento acústico por amortecimento das ondas
estacionárias entre os dois parâmetros.
Leveza do sistema.
Fácil instalação.

Isolamento acústico de divisórias de escritórios.
Económico.
Locais de lazer e comerciais, sector terciário como
hospitais, hotéis, escolas.
Reabilitação.

Instalação
Aplicação de painéis isolantes de lã de rocha entre
as placas.
A instalação dos painéis nas divisões é simples e
rápida.

Placa de gesso laminado

Inserir os painéis entre os montantes, as dimensões dos painéis estão adaptadas às larguras entre
os montantes mais habituais.

Montante

Verificar se, uma vez colocados, não há fissuras
nas uniões entre os painéis, qualquer fissura pode
constituir um escape acústico ou térmico comprometendo o resultado final.
Tampar com a placa de gesso laminado ou outro
material escolhido, fixando-o através de parafusos,
pregos, ou grampos, sobre a estrutura.

Ensaios realizados com instalações elétricas

Painel isolante
de lã de rocha

Com o objetivo de reproduzir as condições reais de
uso, os ensaios oferecidos no presente documento
foram realizados incluindo, nas divisórias,
interruptores, caixas de derivação e cabos.
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Distribuições internas
13+(48)+13 com ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 13 mm

Descrição:
ROXUL 208
e = 40 mm

78

m

m

Solução de placa de gesso laminado com 13mm e
montantes de 48mm a cada 600mm, com painel de
lã de rocha Roxul 208 com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 44

dB

; RA = 41.5 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

Certificado
Montantes de 48 mm
Distância entre montantes 600 mm

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

44 dB
Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

18.7

34.5

54.7

66.6

59.3

51.2
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15+(48)+15 com ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:
ROXUL 208
e = 40 mm

78

m

m

Solução de placa de gesso laminado com 15mm e
montantes de 48mm a cada 600mm, com painel de
lã de rocha Roxul 208 com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 44

dB

; RA = 42.7 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

Montantes de 48 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

44 dB
Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

21.5

35.5

47.6

58.3

46.4

47.6
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Distribuições internas
15+(48)+15 com LUSOROCK 212

Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:
LUSOROCK 212
e = 40 mm

78

m

m

Solução de placa de gesso laminado com 15mm e
montantes de 48mm cada 600mm, com painel de lã
de rocha Lusorock 212 com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 47

dB

; RA = 44.7 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

47 dB
Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

22.2

37.8

56.3

67.6

52.3

53.0
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O produto ROCKCALM 211 é exatamente o mesmo que o LUSOROCK 212.
A única diferença é o nome comercial utilizado em cada país,
portanto ambos oferecem o mesmo desempenho técnico.

Separações entre usuários e zonas comuns
10 +15+(48)+15 com ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 10 mm
Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:
ROXUL 208
e = 40 mm

88
mm

Soluções para paredes com placa dupla de gesso
laminado (10mm e 15mm) e outra de 15mm com
montantes de 48mm a cada 600mm, com painel de
lã de rocha Roxul 208 com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 52

dB

; RA = 48.3 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 mm
Distância entre montantes 600
mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

52 dB

Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

21.5

41.7

58.2

67.0

63.4

62.0
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Separações entre usuários e zonas comuns
10+15+(48)+15+10 com ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 10 mm
Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:

ROXUL 208
e = 40 mm

98
mm

Soluções para paredes com placa dupla de gesso
laminado (10mm e 15mm) com montantes de 48mm
a cada 600mm, com painel de lã de rocha Roxul 208
com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 57

dB

; RA = 53.8 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 mm
Distância entre montantes
600 mm

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

57 dB
Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

30.9

46.3

61.1

66.5

71.6

70.1
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Certificado

2x13+(70)+2x13 com ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 13 mm

Descrição:

ROXUL 208
e = 60 mm

122
mm

Soluções para paredes com placa dupla de gesso
laminado (13mm e 13mm) com montantes de 70mm
a cada 600mm, com painel de lã de rocha Roxul 208
com 60mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 58

dB

; RA = 55.3 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 70 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

58 dB

Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

30.2

50.4

60.1

63.9

63.2

58.8
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Separações entre usuários e zonas comuns
2x13+(70)+2x13 com LUSOROCK 212

Placa de gesso laminado de 13 mm

Descrição:
LUSOROCK 212
e = 60 mm

122
mm

Soluções para paredes com placa dupla de gesso
laminado (13mm e 13mm) com montantes de 68mm
a cada 600mm, com painel de lã de rocha Lusorock
212 com 60mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 60

dB

; RA = 57.3 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

Certificado
Montantes de 68 mm
Distância entre montantes
600 mm

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

60 dB
Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

35.1

49.8

64.7

68.5

69.5

62.6
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O produto ROCKCALM 211 é exatamente o mesmo que o LUSOROCK 212.
A única diferença é o nome comercial utilizado em cada país,
portanto ambos oferecem o mesmo desempenho técnico.

Separações entre usuários
15+(48+48)+15 com 2 ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:

ROXUL 208
e = 40 mm
126
mm

Solução com placa de gesso laminado de 15mm com
montantes de 48mm a cada 600mm, com dois painéis
de lã de rocha Roxul 208 com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 57

dB

; RA = 53.6 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

57 dB
Transmissão de ruído (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

30.7

48.6

63.8

76.2

64.7

67.0
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Separações entre usuários
15+(48+70)+15 com
LUSOROCK 212 e ALPHAROCK 225

Placa de gesso laminado de 15 mm
ALPHAROCK 225
e=40 mm

Descrição:

LUSOROCK 212
e=60 mm

Solução com placa de gesso laminado de 15mm com
montantes de 48mm e de 70mm a cada 600mm, com
dois painéis de lã de rocha: Alpharock 225 com 40mm
e Lusorock 212 com 60mm de espessura.

148
mm

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 59

dB

; RA = 55.8 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 / 70 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

59 dB
Transmissão de ruído (dB)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

33.2

48.1

65.7

80.7

72.9

72.7
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O produto ROCKCALM 211 é exatamente o mesmo que o LUSOROCK 212.
A única diferença é o nome comercial utilizado em cada país,
portanto ambos oferecem o mesmo desempenho técnico.

10+15+(48+48)+15+10 com 2
ROXUL 208

Placa de gesso laminado de 10 mm
Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:

ROXUL 208
e = 40 mm
136
mm

Solução para parede de gesso com placa dupla
(10mm e 15mm) com montantes de 48mm a cada
600mm, com dois painéis de lã de rocha Roxul 208
com 40mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 64

dB

; RA = 60.2 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

64 dB
Transmissão de ruído (dB)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

36.9

55.5

68.9

75.8

76.0

74.6
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Separações entre usuários
10+15+(48+70)+15+10 com
LUSOROCK 212 e ALPHAROCK 225

Placa de gesso laminado de 10 mm
Placa de gesso laminado de 15 mm

Descrição:

ALPHAROCK 225
e=40 mm
LUSOROCK 212
e=60 mm

168
mm

Solução para parede de gesso com placa dupla
(10mm e 15mm) com montantes de 48mm e de
70mm a cada 600mm, com dois painéis de lã de
rocha: Alpharock 225 com 40mm e Lusorock 212
com 60mm de espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 66

dB

; RA = 62.0 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
Montantes de 48 /70 mm
Distância entre montantes
600 mm

Certificado

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

66 dB
Transmissão de ruído (dB)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

125

250

500

1000 2000 4000
Frequência (Hz)

F (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R (dB)

39.2

56.1

71.2

81.5

78.0

75.7
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O produto ROCKCALM 211 é exatamente o mesmo que o LUSOROCK 212.
A única diferença é o nome comercial utilizado em cada país,
portanto ambos oferecem o mesmo desempenho técnico.

3 Placas de gesso laminado de 13 mm

3x13+(90+120+90)+3x13 com 6
LUSOROCK 212

4 LUSOROCK 212
e=40 mm

Descrição:

2 LUSOROCK 212
e=60 mm

Solução para parede de gesso com placa tripla de
13mm, com montantes de 90mm a cada 600mm,
com quatro painéis de lã de rocha Lusorock 212 com
40mm e 2 painéis de Lusorock 212 com 60mm de
espessura.

Isolamento Acústico a Ruído Aéreo:

Rw = 81

dB

; RA = 78.6 dBA

(segundo informe do Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)
378
mm

Certificado

Montantes de 90 mm
Distância 600 mm

COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Isola

81 dB

Transmissão de ruído (dB)

90
80
70
60
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O produto ROCKCALM 211 é exatamente o mesmo que o LUSOROCK 212.
A única diferença é o nome comercial utilizado em cada país,
portanto ambos oferecem o mesmo desempenho técnico.
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O Grupo
Rockwool
O Grupo Rockwool é um fornecedor mundial de
produtos, sistemas e soluções para melhoria da
eficiência energética, performance acústica e proteção
contra fogo em edificações residenciais, comerciais e
também industriais.
Atualmente, Rockwool é o maior produtor mundial de
lã de rocha, material melhora a qualidade de vida de
milhares de pessoas e ajudar a evitar problemas
ambientais como efeito estufa, poluição e a chuva ácida.
O isolamento Rockwool proporciona um clima interno
confortável quando isola os ambientes do frio intenso
e dos incômodos ruídos. Já em climas mais tropicais,
a lã de rocha também ajuda esses ambientes, a manter
uma temperatura mais fresca. Essa mesma lã de rocha
também salva vidas, quando melhora a resistência ao
fogo dos elementos construtivos de uma edificação,
proporcionando minutos extras essenciais para
evacuação e resgate de pessoas, em caso de incêndio.
Líder mundial em soluções de isolamento
Rockwool nasceu há 70 anos na Dinamarca e sempre
se dedicou exclusivamente à fabricação de lã de rocha.
A sede social do grupo em Hedehusene, próximo de
Copenhague, ainda segue fiel às suas origens, onde
teve início toda produção.
Desde então, Rockwool se tem colocado como o
primeiro fabricante mundial de lã de rocha. Esta
interação entre o produto e a empresa, reflete com
toda fidelidade o espirito que compartilham os 7.300
funcionários espalhados por mais de 30 países.
Rockwool significa “lã de rocha”. Clareza e simplicidade.
Isso é o que faz esta empresa se destacar entre as
demais.

Presença em todo o mundo
O Grupo Rockwool possui 22 fábricas em 14 países da
Europa, América do Norte e Ásia, além disso, conta
com uma rede mundial de escritórios, distribuidores
e parceiros que asseguram que os produtos de lã de
rocha cheguem a todas as partes do mundo. Os
escritórios centrais, assim como os departamentos
de Pesquisa & Desenvolvimento e Meio Ambiente estão
sediados em nossa matriz, em Hedehusene, próximo
de Copenhague.
Diversificação de atividades
As propriedades da lã de rocha são tantas que o grupo
tem diversificado suas atividades e desenvolvido vários
campos de atuação:
O isolamento térmico e acústico, a proteção contra
incêndios, os forros acústico Rockfon, os substratos
agrícolas (Grodan), o revestimento para fachadas
Rockpanel e as fibras de reforço (Lapinus Fibres). Em
consonância com o espirito do grupo, a empresa inova
permanentemente e dedica esforços especiais na área
de Pesquisa & Desenvolvimento.
Isolamento RockDelta contra vibrações sobas vias
ferroviárias.
Barreiras ecológicas RockDelta contra ruído
Isolamento Rockwool para divisórias internas
(drywall)
Isolamento para coberturas deck
Forros acústicos Rockfon
Isolamento Rockwool para pisos
Isolamento Rockwool pra fachadas

Rockwool Peninsular S.A.U.
Bruc, 50 3º - 08010 Barcelona
T: + 34 93 318 90 28
F: + 34 93 317 89 66
www.rockwool.es - info@rockwool.es

