Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® Rocklux®
Parametry produktu

Sounds Beautiful

Rockfon® Rocklux®
- Dźwiękoizolacyjna pokrywa ograniczająca przenoszenie dźwięku
przez elementy instalacji np: oprawy oświetleniowe
- Idealna w połączeniu z produktami Rockfon dB dla zachowania
poufność i prywatność rozmów

Opis Produktu

Zastosowanie

- Rdzeń z wełny skalnej

- Biura

- Pokrycie wewnętrzne: włóknina mineralna

- Edukacja

- Pokrycie zewnętrzne: folia aluminiowa

- Służba Zdrowia

- Odpowiednia dla szerokiej gamy elementów instalacji w kilku
wymiarach modułowych
- Łatwa w montażu

Wymiary modularne
(mm)

Masa jednostkowa
(kg/szt.)

Rekomendowany
system montażu

1105 x 1105 x 30 *

4,2

Rockfon® System dB™

1780 x 745 x 30 **

4,5

Rockfon® System dB™

Osłona Rockfon Rocklux dostarczana jest w postaci dociętych płyt do złożenia na miejscu. Jej wymiary wewnętrzne / zewnętrzne
po złożeniu to:
* 725x725x130 / 785x785x160 mm: odpowiednia do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 600x600, 625x625, 675x675
mm
** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: odpowiednia do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 1200 x 300, 1250 x
312,5,1350 x 300 mm.
Użyj 2 sztuk Rockfon Rocklux o wymiarach: 1105x1105x30 mm połączonych ze sobą taśmą aluminiową do elementów instalacji o
wymiarach modułowych: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm.
Wymiary wewnętrzne uwzględniają min. 50 mm zapas na wystające uchwyty elementu instalacji, np. oprawy oświetleniowe.
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Właściwości

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie
z ISO 14021.

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest
Higieniczny PZH

Emisja dwutlenku węgla
4.18 kg ekwiwalentu CO2
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po
produkcję, na podstawie EPD)

Reakcja na ogień
A1

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate
Label dla produktów o niskiej emisji LZO
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linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon
youtube.com/RockfonOfficial
facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful

06.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®©, który jest własnością i
może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do
zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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