
Izolacijske plošče za strope neogrevanih prostorov z ene 
strani obdane s posebnim steklenim voalom z večjo čvrstostjo 
ki so vodoodbojne po celotnem prerezu.

UPORABAOPIS IZDELKA

ROCKWOOL Ceilingrock plošče se uporabljajo za toplotno in 
protipožarno izolacijo spodnje strani stropa konstrukcij znotraj 
neogrevanih prostorov, kot so kleti ali garaže. Postavljajo se 
brez dodatne podkonstrukcije neposredno na strop z mehanskim 
pritrjevanjem. Te plošče so dimenzijsko stabilne na temperaturne 
spremembe, tako da ni nevarnosti, da nastanejo toplotni mostovi, 
v kolikor je vgradnja pravilno izvedena. Poseben bel stekleni voal 
zagotavlja lepši videz. Stekleni voal se lahko na zahtevo kupca 
dostavi v drugih barvah.
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Ceilingrock



Debelina (mm) 50 60 80 100 120

Dolžina x širina (mm) 1200 x 1000

m2 / pakiranje 9,6 7,2 6 4,8 3,6

m2 / paleta 57,60 50,40 36,00 28,80 25,20

Izdelki se dostavljajo v paketih in paketih na lesenih paletah dimenzij 1200x1000x(2550-2670)mm, zaščiteni s PE folijo

DIMENZIJE PROIZVODA IN PODATKI O PAKIRANJU

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Lastnost Simbol Vrednost Merska enota Standard

Razred gorljivosti - A1 - EN 13501-1

Koeficient toplotne prevodnosti λD 0,035 W/mK EN 12667

Paroprepustnost µ 1,0 - EN 12086

Navzemanje vode pri kratkotrajnem 
namakanju v vodi WS ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Navzemanje vode pri dolgotrajnem 
namakanju v vodi WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 EN 12087

Tališče Tt > 1000 °C DIN 4102

CE - certifikat 1415-CPD-35-(C-7/2010)

Koda za označevanje MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1

Izjava o lastnostih (DOP)
dop.rockwool.com RW-PL-G-DOP-1020

Vse informacije v tehničnem listu se nanašajo na lastnosti 
izdelka, ki so verodostojne v času tiskanja tehničnega lista. 
Prosimo, da od svojega dobavitelja vedno zahtevate 
najnovejšo izdajo tehničnega lista, saj si nenehno prizadevamo 
razvijati izdelek. Pridružujemo si pravico do spremembe 
posameznih vrednosti brez predhodnega obvestila.
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LASTNOSTI

odlične toplotno izolacijske lastnosti - nizka vrednost 
koeficienta toplotne prevodnosti (λ)
zvočno izolacijske lastnosti
popolnoma nevnetljiv material, A1 razreda gorljivosti
paroprepustnost
vodoodbojnost
dimenzijska stabilnost
kemijska nevtralnost
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