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Łał.

Wyprodukowano

w Polsce

Sufity podwieszane z wełny skalnej
Zapoznaj się z naszą ofertą - dowiedz się o zaletach płyt Rockfon z wełny skalnej i korzyściach
wynikających z ich zastosowania

Sounds Beautiful

śc

wo

No

Rockfon Sofit
A 12

Rockfon Pacific
A 12

Rockfon Sofit
A 15

Rockfon Pacific
A 15

Rockfon Artic
A 15

12

12

15

15

15

Wymiary modułowe (mm)

600x600

600x600
1200x600

600x600

600x600
1200x600

600x600
1200x600

Masa jednostkowa kg/m²

1,6

1,6

1,8

2,0

2,0

αw = 0,60
Klasa C

αw = 0,80
Klasa B

αw = 0,65
Klasa C

αw = 0,85
Klasa B

αw = 0,90
Klasa A

Grubość (mm)

Pochłanianie dziwięku
Reakcja na ogień
Odporność na wilgoć / stabilność wymiarowa*
Czyszczenie
Higiena**
Środowisko
Gwarancja

A1
Do 100% RH
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
Odkurzanie
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów.
Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH
Nadaje się do recyklingu
15 lat

* Płyta z wełny skalnej nie wygina się i dobrze przylega do konstrukcji w czasie użytkowania.
** Płyty z wełny skalnej nie wymagają nasączania agresywnymi substancjami chemicznymi przeciwko
mikroorganizmom ponieważ nie stanowią dla nich pożywki.
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Zalety przy montażu

Średnio o około

1,5 tony mniej
płyt do rozładunku, wniesienia do
Nasze płyty są nawet o

50% lżejsze

pomieszczenia, podania na rusztowanie,
ułożenia w konstrukcji na 1000 m² sufitu.

niż płyty wykonane w technologii mokrej.

Mniejsze obciążenie konstrukcji

•	Większy zapas nośności konstrukcji na zintegrowane z sufitem elementy instalacji
•	Możliwość zastosowania lekkiej systemowej konstrukcji XL Rockfon profil główny co 1,8 m, o 1/3 mniej wieszaków – o 21% krótszy montaż.*

Łatwe docinanie

•	Płyty z wełny skalnej nie pękają podczas obróbki - łatwo dają się docinać za pomocą noża.

Dowiedz się więcej!
https://www.rockfon.pl/oferta-sufity-z-welny-skalnej/

* Według badań „BSRIA – Innovative suspended cellings, Report 16590/1, August 2002”.

