
ROCKMIN PLUS
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ЗА 

ТАВАНИ И ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

Технически
данни

Коефициент на 

топлопроводимост

0,037



СКАТНИ ПОКРИВИ, ВЪТРЕШНИ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ROCKMIN PLUS
МНОГОЦЕЛЕВА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
ROCKMIN PLUS е проектирана за многоцелеви приложения. Новата плоча е проектирана с цел по-
криване на най-високите изисквания за модерна, енергийноефективна изолация за всяко таванско 
помещение. Подобрените изолационни свойства и модерната опаковка (технология за вакуумно 
пакетиране) постигат изолация с нови качества.  Изолацията може успешно да се използва и като 
незапалима изолация и шумоизолация: за тавани и тавански помещения с вентилация, тавани с дър-
вени греди, окачени тавани, леки фасадни и преградни стени, наред с подови напречни греди. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Плоскости, предназначени за топлоизолация на тавански помещения, вентилирани тавани, пре-
градни стени, тавани и дървени подове, окачени тавани. 

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL
Топлоизолационни свойства; незапалима – защита срещу разпространение на пожар и пламъци; 
поглъщане на шум; отблъскваща вода и влага; пропусклива за водни пари; пространствена стабил-
ност.

ОПАКОВКА
Плоскостите ROCKMIN PLUS – изолационни плочи – притежават подобрени топлоизолационни 
свойства и нова технология за вакуумно пакетиране, позволяваща съществено намаляване на обе-
ма на продукта. Плоскостите са опаковани в полиетиленово фолио, носещо името на производите-
ля с етикет, съдържащ основни данни за продукта. 

 РАЗМЕРИ, ПРОДУКТОВА ГАМА И ОПАКОВКИ
 Дебелина                                   (мм) 50 70 80 100 120 150 160 180 200
 Дължина x ширина                (мм) 1000 x 600
 Rockmin Plus            м2 / опаковка 10,8 7,2 7,2 6 4,8 3,6 3,6 3 3
 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства Символ Стойност Единица Стандарт 
Реакция при пожар --- A1 --- EN 13501-1
Деклариран коефициент на 
топлопроводимост при 10 0C λD 0,037 W.m
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EN 12667, 12939

Дифузно съпротивление на водни 
пари μ 1 (-) БДС EN 13162  

Водопоглъщане (кратък период) WS ≤ 1,0 kg.m-² EN 1609

Водопоглъщане (дълъг период) WL (P) ≤ 3,0 kg.m-² EN 12087

Специфично топлопренасяне cp 1030 J.kg
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БДС EN 12524

Точка на топене tt > 1 000 °C DIN 4102

Тегло натоварващо конструкцията --- max. 0,560 kN.m-3 P ENV 1991-2-1
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Информацията, посочена в тази техническа спецификация, описва свойствата на продукта към момента на изготвянето и . Поради непрекъснатото подобряване на качествените 
характеристики на материалите са възможни промени на техните свойства по всяко време. За актуална информация моля свържете се с Вашия търговски представител. 
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