
Vată bazaltică sustenabilă
Ghidul soluțiilor ROCKWOOL pentru fațade



ROCKWOOL - construit pe principii 
responsabile

1. Utilizarea unor cantități mai mici de energie și 
materiale:

Realizăm acest lucru prin circularitatea produselor 
noastre și prin reducerea semnificativă a energiei și 
resurselor pe care produsele noastre le economisesc în 
timpul exploatării lor. Îmbunătățim continuu eficiența 
energetică a operațiunilor noastre.

2. Ecologizare continuă:
Prin reducerea consumului de energie al clădirilor și al 
propriilor noastre operațiuni și prin trecerea la energie 
din surse regenerabile.

3. Abordarea pericolelor climatice:
Prin folosirea unei gândiri pe termen lung și prin 
maximizarea performanței produselor noastre existente 
și prin inovarea unor produse noi, abordăm multe 
pericole climatice cum ar fi incendiile, inundațiile, 
riscurile referitoare la active și dependența de 
combustibilii fosili. De asemenea, ne reducem propria 
dependență de combustibili fosili, folosind o strategie 
ambițioasă de decarbonizare.

ABORDAREA NOASTRĂ SE BAZEAZĂ PE TREI PRINCIPII

Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei noastre comerciale. 
Urmăm o abordare bazată pe dovezi, însoțită de referințe și metodologii 
ale unor entități terțe, pentru a documenta progresul și a maximiza impactul 
pozitiv al produselor noastre și pentru a minimiza impactul negativ al 
operațiunilor noastre.

În 2020, ROCKWOOL a fost din nou recunoscută pentru 
impactul său pozitiv asupra societății și a făcut progrese 
semnificative în reducerea amprentei sale operaționale 
în întreaga lume.

Trucost, parte a Standard & Poor’s Global, a clasificat 
pentru a doua oară toate produsele noastre ca fiind 
un obiectiv de dezvoltare durabilă pozitiv, ceea ce 
înseamnă că au fost evaluate ca având un impact pozitiv 
asupra atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale 
ONU.

Am atins două dintre cele șase obiective intermediare 
de sustenabilitate cu doi ani înainte de termen: am 
redus cu 50% deșeurile de producție care ajung la 
groapa de gunoi - depășind obiectivul inițial de 40% 
- și am îmbunătățit cu 10% eficiența utilizării apei în 
fabricile noastre.

CREAREA DE OPERAȚIUNI DURABILE
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Fabricăm produse durabile, care pot fi reciclate la 
infinit  și avem o contribuție semnificativă la obiectivele 
de durabilitate ale clienților, care se extind mult 
dincolo de economiile de energie în mediul construit. 
Produsele  noastre  contribuie  la un rating  bun al 
clienților în cadrul schemelor de evaluare a clădirilor 
durabile, cum ar fi LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design), BREEAM, DGNB (Consiliul 
german pentru clădiri durabile) și HQE (Haute Qualité 
Environnementale) .

În timpul duratei sale de utilizare, izolația ROCKWOOL 
va economisi de aproximativ 100 de ori mai mult 
dioxid de carbon decât cel emis în timpul producției 
sale. Izolația ROCKWOOL are „o amprentă de carbon 
net pozitivă”, emisiile de carbon din timpul fabricării 
fiind compensate în decurs de un an. Acest lucru se 
datorează faptului că izolația de înaltă performanță 
ROCKWOOL îmbunătățește performanța clădirii și 
reduce emisiile.

ROCKWOOL pledează pentru utilizarea declarațiilor de 
mediu ale produselor (EPD), care se bazează pe principiul 
evaluării ciclului de viață. EPD acoperă procesul de 
fabricație, precum și impactul în amonte, inclusiv 
extracția și transportul materiilor prime, și impactul în 
aval, cum ar fi transportul produsului, întreținerea și 
opțiunile de eliminare la sfârșitul ciclului de viață. O 
declarație EPD oferă o serie de indicatori, cum ar fi 
potențialul de încălzire globală sau epuizarea resurselor, 
care pot fi utilizați ca date de intrare în instrumentele de 
proiectare pentru a obține performanța de durabilitate 
necesară pentru o clădire.

Fabricate din materiale naturale 
care se găsesc din abundență

Nu conțin substanțe care prezintă un risc 
pentru sănătatea și bunăstarea umană

Conțin materiale
 reciclate

Extrem de durabile

Rezistente la foc

Complet reciclabile

Ușor de 
dezasamblat

PRODUSE DURABILE CARE SPRIJINĂ CONSTRUCȚIILE 
DURABILE

AMPRENTĂ DE CARBON POZITIVĂ

DECLARAȚIILE DE MEDIU ALE PRODUSELOR (EPDS)

Produsele ROCKWOOL sunt create din rocă vulcanică. 
De departe cea mai abundentă resursă naturală de pe 
Pământ, aceasta este atât durabilă, cât și reciclabilă.

Vata noastră bazaltică este complet reciclabilă, iar 
produsele fabricate cu ea sunt ușor de dezasamblat 
și separat. Dispunem de servicii de reciclare prin care 
colectăm produsele folosite în vederea reciclării, oferind 
altora resurse pentru a ajuta la reducerea cantității de 
deșeuri care ajung la groapa de gunoi. Oferim servicii 
de reciclare în 14 țări și ne așteptăm să atingem în 2021 
obiectivul stabilit pentru 2022 de 15 țări, precum și 
obiectivul nostru pe termen mai lung, de a oferi acest 
serviciu în 30 de țări până în 2030.

ROCKWOOL aplică o gândire bazată pe ciclul de viață 
și o abordare a economiei circulare pentru a contribui 
la reducerea impactului nostru asupra mediului pe 
măsură ce creștem. Folosim un material care se găsește 
din abundență și îl proiectăm pentru a funcționa în 
mod constant timp de zeci de ani, în timp ce soluțiile 
noastre sporesc durabilitatea comunităților care le 
folosesc. Procesele noastre de producție sunt ghidate 
de obiective de sustenabilitate ambițioase, pentru 
a minimiza impactul nostru și facem progrese mari în 
acest sens. Dezvoltăm serviciile de reciclare și reciclăm și 
deșeurile altor industrii, folosindu-le ca substitut pentru 
materia primă. Credem că este posibil să ne extindem 
activitatea comercială și în același timp comunitățile, 
reducând concomitent impactul nostru.

SUSTENABILITATE NATURALĂ

POSIBILITATEA DE A RECICLA LA INFINIT

CIRCULARITATEA ÎN CONSTRUCȚII - 
REDUCEREA IMPACTULUI NOSTRU

Aspectele de circularitate 
ale produselor noastre
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