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Płyty z wełny skalnej FRONTROCK FS i FRONTROCK 

FSN firmy ROCKWOOL nagrodzone w konkursie 

TOPBuilder 2020 

W tegorocznej edycji konkursu TOPBuilder po raz kolejny nagrodzono najlepsze 
produkty i usługi w branży budowlanej, które umożliwiają realizację nowoczesnych i 
funkcjonalnych projektów. Wśród laureatów znalazły się produkty z wełny skalnej 
ROCKWOOL do zabezpieczeń przeciwogniowych fasad ETICS ze styropianu. 

Nagrodzone płyty z wełny skalnej FRONTROCK FS oraz FRONTROCK FS to jedyne na rynku 
rozwiązanie, którego właściwości i parametry są zgodne z wytycznymi SITP dotyczącymi 
projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Produkty 
te przeznaczone są do zabezpieczeń fasad ETICS ze styropianu w postaci poziomych barier 
oraz naroży okiennych. Płyty świetnie sprawdzą się również w przypadku przeprowadzania 
prac termomodernizacyjnych istniejących już budynków, szczególnie wielorodzinnych, np. 
przy ich dociepleniu. 

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN idealnie odpowiadają na potrzebę 
zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Dziś, zważywszy na 
grubość ocieplenia domu, ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru znacząco się 
zwiększyło. Dlatego tak istotne jest, by w procesie ocieplania budynku wykonawcy 
wykorzystywali materiały o najwyższej klasie reakcji na ogień A1, które zapewniają całkowitą 
stabilność termiczną pozwalającą na wykonanie szczelnych i skutecznych pasów 
przeciwpożarowych. Nowe płyty ROCKWOOL: FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN, to 
rozwiązania spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Cechy produktów FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN: 

• FRONTROCK FS – płyty z wełny skalnej do zabezpieczeń ogniowych ociepleń ścian 
zewnętrznych w metodzie ETICS (lekkiej mokrej) o współczynniku przewodzenia 
ciepła  λD = 0,036 W/mK. Można mocować je na wszelkich podłożach na których 
dopuszczalne jest stosowanie systemów ETICS, zarówno w budynkach nowych, jak i 
poddawanych termomodernizacji. 

• FRONTROCK FSN – płyty z wełny skalnej przeznaczone do zabezpieczeń ogniowych 
otworów okiennych elewacji wykonywanych metodą ETICS o współczynniku 
przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK. Płyty te są elementem dodatkowym bariery 
ogniowej – zabezpieczenia przeciwogniowego okien na elewacjach docieplonych 
metodą ETICS. Kształt i wymiary FRONTROCK FSN są dobrane do wymiarów pasów 
ochronnych FRONTROCK FS, co pozwala na wykonanie obróbki okna w elewacji w 
sposób zabezpieczający przed powstawaniem rys i pęknięć w narożach okiennych. 

https://www.youtube.com/channel/UCzrxR5r2l1H9iVRmobY00KQ
https://www.rockwool.pl/
mailto:rockwool@rockwool.pl
https://www.facebook.com/ROCKWOOLPolska/
https://twitter.com/rockwoolpolska
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– FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN to produkty w pełni innowacyjne, które, jak wszystkie 
produkty z wełny skalnej, posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień A1. To pierwsze takie 
płyty na rynku, odpowiadające na potrzebę podniesienia bezpieczeństwa pożarowego elewacji 
ze styropianem. Gwarantują zabezpieczenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi SITP WP-
03:2018 dotyczącymi ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – 
mówi Łukasz Glapa, Dyrektor Marketingu ROCKWOOL Europy Środkowej i Wschodniej. – 
Cieszymy się, że nagrodzone zostały produkty, które odgrywają tak istotną rolę w podnoszeniu 
poziomu bezpieczeństwa w budynkach. W Polsce, w ciągu ostatnich 25 lat, wymagania 
dotyczące izolacyjności cieplnej zmieniły się aż 7-krotnie. Od lat 90. grubość materiału 
izolacyjnego zwiększyła się 3-4-krotnie: od 5 cm do 15-20 cm. Tymczasem wymagania 
pożarowe nie zostały zaktualizowane do zmieniających się grubości izolacji. W przypadku 
wykorzystania palnych materiałów może to prowadzić do szybszego rozprzestrzeniania się 
ognia.  

Obydwa rozwiązania ROCKWOOL to produkty, które dzięki unikalnym właściwościom wełny 
skalnej pozwalają ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia po fasadzie budynku. Coraz 
powszechniejsza termomodernizacja sprawia, że jest to niezwykle istotne. W dobie coraz 
wyższych wymagań dotyczących współczynnika przewodzenia ciepła, stosujemy grubsze 
izolacje, co wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku. Zgodnie z 
rekomendacjami SITP, niepalne pasy z wełny skalnej są podstawowym środkiem 
spowalniającym rozprzestrzenianie się ognia. Gwarancją całkowitego zabezpieczenia przed 
tym zjawiskiem jest kompleksowe rozwiązanie w postaci izolacji całych ścian niepalnymi 
materiałami. 

Z zespołem ponad 11 000 oddanych kolegów i koleżanek z 39 krajów jesteśmy światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny 
skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez rozwiązania ogrodnicze i 
zmodyfikowane włókna używane w przemyśle, aż do izolacji dla przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego i 
przybrzeżnego. 

O ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.: 

 

Jako ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jesteśmy częścią Grupy ROCKWOOL. Posiadamy 2 fabryki w Polsce –  

w Cigacicach i w Małkini. Zatrudniamy ponad 1200 pracowników. W naszej ofercie znajdują się izolacje budowlane, 

specjalistyczne izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe. 

 

Jako Grupa ROCKWOOL czujemy się zobowiązani do poprawy warunków życia każdego, kto korzysta z naszych rozwiązań i 

produktów. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam rozwiązywać wiele z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie 

zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie bezpieczeństwa 

pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkiem wody oraz powodziami. Szeroka gama naszych produktów i rozwiązań 

odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców naszego globu, wspierając jednocześnie naszych partnerów w zmniejszaniu 

emisji dwutlenku węgla.  

 

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. 
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