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Ravne 
strehe

Toplotna, zvočna in protipožarna izolacija
ravnih streh s kameno volno



�  //  ravne strehe

Skupina Rockwool je vodilni proizvajalec 
kamene volne v svetu. Misija skupine 
je postati najbolj zaželjen dobavitelj 
proizvodov, sistemov in tehničnih rešitev 
za energetsko učinkovito, akustično 
sprejemljivo, ognjevarno in okolju prijazno 
gradnjo. 

Po oceni strokovnjakov se v Evropi in 
Ameriki kar 40% vse energije potroši za 
energetske potrebe zgradb – ogrevanje 
in hlajenje. Večino te energije bi 
lahko privarčevali z uporabo ustrezne 
toplotne izolacije. Rockwool razvija in 
trži proizvode ter rešitve za energetsko 
učinkovito gradnjo, s katero lahko 
energetske potrebe zgradb znižamo za 
skoraj 90%. 
Rockwool izolacija v objektih zagotavlja 
trajno ugodne bivalne pogoje v vseh 

klimatskih razmerah. V zimskih razmerah 
ščiti prostore pred zunanjim mrazom, 
v ekstremno vročih okoljih pa prostore 
varuje pred pregrevanjem. 
Proizvodi Rockwool v vsakem pogledu 
pripomorejo k dvigu kvalitete bivanja v 
objektih, kjer so vgrajeni. Neposredno 
pozitivno vplivajo na energetske 
potrebe objektov, posredno pa pozitivno 
vplivajo tudi na obremenitve okolja. 
Z zmanjševanjem potreb po fosilnih 
gorivih Rockwool proizvodi pripomorejo 
k zniževanju emisij CO2 in s tem blažijo 
ekološke probleme kot so efekt tople 
grede, smog, nastajanje kislega dežja 
in podobno. Kamena volna Rockwool je 
sigurno eden redkih gradbenih materialov, 
ki v svojem življenjskem ciklu prihrani 
preko 100 – krat več energije, kot smo je 
porabili za njegovo proizvodnjo.

Privarčevana energija je najcenejša in 
okolju najbolj prijazna
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Rockwool kamena volna zagotavlja požarno 
varno ravno streho

Novi predpisi v gradbeništvu namenjajo požarni varnosti objektov vedno večjo vlogo. Požarno 
varne, negorljive gradbene materiale po standardu EN 13501-1 razvrščamo v razred A1. 
Ti materiali v primeru požara ne intenzivirajo njegovega širjenja in ne povzročajo nastanka 
gostega dima. Ne proizvajajo gorečih kapljajočih delcev in ne sproščajo toksičnih vnetljivih 
plinov, ki bi lahko privedli do eksplozije. Uporaba teh negorljivih gradbenih materialov in 
seveda tudi gradbenih izolacij razreda A1, lahko v primeru požara zagotovi dragocene sekunde 
potrebne za evakuacijo objektov in rešitev življenj.

Korektni podatki o požarnem razredu projektiranih materialov morajo biti na voljo tako 
investitorjem, kot tudi kasnejšim končnim uporabnikom objektov. Na ta način se širi osveščanje o 
pomenu požarne varnosti s strani stroke k uporabnikom. Vezni člen med njimi pa so prav gotovo 
zavarovalnice, ki s svojo politiko premij za zavarovanje objektov vse bolj selektivno pristopajo 
k sklepanju poslov in spodbujajo požarno varno gradnjo, ki je dolgoročno gledano cenejša 
in v vsakem pogledu tudi varnejša. Odgovornost za morebitno kršenje predpisov s področja 
požarnega varstva objektov je tako vse bolj kompleksna in prepletena med vsemi navedenimi.

Uporaba negorljivih 
Rockwool izolacij iz 
kamene volne zagotavlja 
trajno, varno, energetsko 
učinkovito in moderno 
streho nad glavo.
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Toplotno izoliranje z Rockwool kameno 
volno zagotavlja mnoge prednosti

Učinkovita toplotna zaščita in nizki stroški ogrevanja
Nizek koeficient toplotne prevodnosti kamene volne zagotavlja minimalne toplotne 
izgube. Ali rečeno drugače - toplota ostaja tam kjer želimo, v notranjosti objekta. 
Energetske potrebe objekta so zaradi tega znatno nižje kot sicer, saj je temperatura v 
prostorih enakomerna in se ne srečujemo z neugodnim občutkom stalno hladnih zidov ali 
mrzlih tal. Poleg prihrankov pri stroških ogrevanja smo tako pridobili še izjemno zdrave in 
prijetne bivalne pogoje.

Odlična zvočna zaščita
Trajna izpostavljenost hrupu je lahko vzrok resnim zdravstvenim težavam. Pri izbiri 
izolacije moramo zato razmišljati tudi o tem kriteriju in izbrati materiale, ki v sebi 
združujejo odlične toplotno izolativne lastnosti z zmožnostjo maksimalne absorpcije 
zvočnih vibracij. Kamena volna je v tem primeru vsekakor prava izbira. Struktura njenih 
kratkih in prepletenih vlaken zagotavlja visoko absorpcijo zvoka ter dobro toplotno 
izolativnost. Tako v primeru vgradnje na fasadah, kot tudi na strehah, nam kamena volna 
izdatno zmanjšuje raven hrupa v bivalnih prostorih in s tem zagotavlja udobno in zdravju 
prijazno bivanje.

Pozitivna energetska bilanca in odgovornost do okolja
Gospodarjenje z viri energije in industrijskimi odpadki postaja eden ključnih dejavnikov 
v investicijskem planiranju. S ciljem zmanjševanja vplivov na okolje je Rockwool svoj 
proizvodni proces že v osnovi koncipiral kot zaprt sistem, v katerem se vsi odpadki preko 
recikliranja vračajo v proizvodni proces. S tem se zmanjšuje potreba po energentih, hkrati 
pa se okolja ne obremenjuje z odpadno volno. Enaka praksa velja tudi za vračilo odpadne 
volne s strani kupcev oziroma z gradbišč, od koder je možno odpadno volno bistveno ceneje 
vrniti v tovarno, kot pa plačevati drage takse in stroške ustreznega odvoza na urejeno 
deponijo. Vse te aktivnosti pa neposredno vplivajo na t.i. energetsko bilanco kamene volne 
kot gradbenega proizvoda. Strošek energije porabljene za proizvodnjo kamene volne se 
skozi prihranke pri ogrevanju povrne že v nekaj letih.
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Trajnost materialov in nizki stroški vzdrževanja
Kamena volna Rockwool skozi daljše časovno obdobje ohrani svoja izolacijska svojstva in 
je povsem odporna na zunanje vremenske vplive in staranje. Je dimenzijsko stabilna ter 
ne povzroča dodatnih mehanskih obremenitev na strešne membrane zaradi termičnega 
raztezanja. Je paropropustna in se ne navzema vlage, kar bi pospeševalo razvoj plesni v 
konstrukciji strehe. 

Stroški vzdrževanja streh s kameno volno so torej bistveno nižji kot v primeru uporabe 
drugih toplotno izolacijskih materialov, ki se ob temperaturnih obremenitvah obnašajo 
drugače.

Dvoslojna gostota – odločilna 
prednost v kakovosti
Rockwool je v razvoju proizvodov 
za izoliranje ravnih streh korak pred 
ostalimi. Nova generacije proizvodov 
z dvoslojno gostoto (»dual – density«) 
združuje v sebi izvrstne toplotno 
izolacijske in mehanske lastnosti ter 
popolno požarno varnost, deklarirano 
z razredom gorljivosti A1 po EN 
13501-1. Proizvodi z dvoslojno gostoto 
omogočajo enoslojno polaganje izolacije 
in s tem ekonomično vgradnjo, nudijo 
trajno elastično oporo vsem tipom 
sodobnih enoslojnih membran za ravne 
strehe in zmanjšujejo riziko trganja le-
teh okoli mehanskih pritrdil. Dvoslojna 
gostota v eni debelini plošče združuje 
integriran trajno elastičen spodnji sloj 
visokih toplotno izolacijskih karakteristik 
z izjemno trdnim in mehansko odpornim 
zgornjim slojem, ki je do 20% bolj 
odporen na točkovne obremenitve, 
kot so klasične monolitne izolacijske 
plošče iz kamene volne. Z vgradnjo 
»dual – density« proizvodov torej poleg 
odlične požarne varnosti izboljšamo še 
tri ključne kriterije strehe:

• ekonomičnost vgradnje
•   odlična toplotna in 

zvočna izolativnost
•  večja mehanska  

odpornost in s tem  
trajnost strehe.
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Primarna funkcija strešne konstrukcije je energetsko učinkovita in 
trajna zaščita prostorov v objektu pred vremenskimi vplivi. Ključni 
dejavniki pri projektiranju streh so torej primarno gradbeno fizikalni. 
Sledijo jim ekonomski in okoljski dejavniki, vsekakor oboji v funkciji 
željenih arhitekturnih rešitev. 

Med najpomembnejše gradbeno fizikalne vplive na 
ravne strehe, ki odločilno vplivajo na tehnične rešitve, 
štejemo sledeče:
• Temperatura

• Požar

• Veter

• Mehanske obremenitve

• Vlaga in parni tlak

• Hrup

Kriteriji pri načrtovanju 
ravnih streh
Primarna funkcija strešne konstrukcije 
je energetsko učinkovita in trajna 
zaščita prostorov v objektu pred 
vremenskimi vplivi.
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Toplotne obremenitve ravnih streh
Temperature na površini ravnih streh se odvisno od letnega časa in geografske lege 
objekta lahko gibljejo med -25 °C pa vse do + 75 °C. Pogosto v določenih vremenskih 
pogojih nihanja temperature celo v enem dnevu presežejo 80 °C, kar neposredno vpliva na 
zaključni sloj (strešno membrano), posredno pa vsekakor tudi na sloj toplotne izolacije in 
režim prehajanja vodne pare skozi strešno konstrukcijo. Z izbiro ustrezne debeline toplotne 
izolacije ravne strehe zmanjšamo toplotne izgube objekta pozimi in preprečimo pregrevanje 
prostorov v poletnem obdobju. Zaželjeno je, da se toplotna izolacija s spreminjanjem 
temperature okolice ne krči ali razteza in tako ne povzroča neželjenih raztezkov, ki s tem 
obremenjujejo strešno membrano ali povzročijo neželjene toplotne mostove na stikih 
izolacijskih plošč. Kamena volna vsekakor izpolnjuje te zahteve, saj je dimenzijsko stabilen 
in trajen toplotno izolacijski material.

Požarna varnost strešne konstrukcije
Strešna konstrukcija (nosilna konstrukcija, sloj toplotne izolacije in hidroizolacija) je v 
primeru požara prvi konstrukcijski sklop, ki je izpostavljen izjemno visokim temperaturam. 
Požarna odpornost strešne konstrukcije kot celote zato ključno prispeva k času, ki ga imamo 
na razpolago za evakuacijo objekta v primeru požara. Uporaba negorljivih materialov razreda 
A1 zavira širjenje požara in ne povzroča sproščanja škodljivih plinov ali gorečih kapljajočih 
delcev, ki so pogosto razlog preštevilnim smrtnim žrtvam. Kamena volna Rockwool spada v 
razred negorljivih materialov A1 in je tudi po tem kriteriju pravilna izbira.

Temperaturne razlike 
na površini ravne strehe 
lahko v enem dnevu 
dosežejo 80°C in več.

Uporaba negorljivih 
izolacijskih materialov 
razreda A� zavira širjenje 
požara.
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Obremenitve vetra
Obremenitve vetra na strešno konstrukcijo so pogojene z 
geografsko lego in tudi mikro lokacijo objekta. Obremenitve 
visokih objektov so vsekakor znatno večje od nizkih, poleg tega 
pa na vetrovne obremenitve ravnih streh vpliva tudi arhitektura 
same strehe. S statičnim izračunom strešne konstrukcije 
moramo izračunati vpliv obremenitve vetra, ki neposredno 
pogojuje način pritrditve in razporeditev pritrdil za učvrstitev 
toplotne izolacije in tudi zaključnega sloja strehe na nosilno 
konstrukcijo. Pomemben dejavnik v tem primeru je tudi lastna 
teža sloja toplotne izolacije, na katero neposredno deluje sila 
srka vetra. Težji materiali, kot na primer kamena volna, imajo 
v tem primeru vsekakor prednost pred lahkimi organskimi 
penjenimi izolacijami.

Obremenitve vetra 
neposredno pogojujejo 
razporeditev pritrdil in 
način pritrjevanja.

Znaten del 
točkovnih 

obremenitev 
in poškodb 

ravnih streh 
nastane 

v fazi 
montaže.

Mehanske obremenitve 
Statična obtežba ravne strehe kot so lastna teža konsktrukcije in 
obtežba snega, vplivajo na dimenzioniranje nosilne konstrukcije 
strehe, medtem ko na dimenzioniranje toplotno izolacijskega 
sloja vplivajo občasne mehanske obremenitve strehe v fazi same 
montaže in kasnejšega vzdrževanja same strešne površine. Ključni 
kriterij kakovosti ni samo površinska nosilnost izolacijskega sloja, 
pač pa tudi odpornost na delne točkovne obremenitve. Te se 
pojavljajo na mestih mehanskih pritrdil krovne folije in tudi pri hoji 
po strehi. Čeprav v tej publikaciji govorimo o nepohodnih ravnih 
strehah, se občasni hoji po strehi v celoti ne moremo izogniti, 
saj streha potrebuje občasno vzdrževanje, lahko pa pride tudi do 
izvajanja različnih naknadnih del, ki zahtevajo občasno uporabo 
te površine. Standard EN 12430 predpisuje metode testiranja 
toplotno izolacijskih materialov na delne točkovne obremenitve 
in Rockwool tem parametrom posveča še posebno pozornost. Z 
razvojem plošč v dvoslojni gostoti (»dual - density«) je Rockwool 
spet korak pred ostalimi proizvajalci izolacij iz kamene volne in v 
tem pogledu vsekakor najboljša izbira.
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Vlaga in parni tlak
Dež, sneg in led neposredno obremenjujejo strešno membrano z zunanje strani. Poleg tega pa vlaga strešno konstrukcijo obremenjuje 
tudi od znotraj. Vlaga v prostorih, glede na razliko med notranjo in zunanjo temperaturo in glede na razliko v notranji in zunanji vlažnosti 
zraka, stalno pritiska skozi zunanji ovoj zgradbe. Režim prehoda pare skozi ovoj zgradbe mora biti takšen, da vlaga ne zastaja v toplotno 
izolacijskem sloju. Povečana koncentracija vlage v toplotni izolaciji znatno poslabšuje njene izolacijske sposobnosti ter s tem povečuje 
toplotne izgube. Prevelik vnos vlage v sloj toplotne izolacije ravne strehe preprečimo z vgradnjo parne zapore pred izolacijskim slojem 
z notranje strani. Kamena volna je paropropusten toplotno izolacijski material, ki vlagi omogoča nemoten prehod v primeru, da je 
paronepropustnost parne ovire v ustreznem razmerju s paropropustnostjo strešne membrane. Z drugimi besedami: toplotne izolacije iz 
Rockwool kamene volne ne povzročajo dodatnega zadrževanja vlage v strešni konstrukciji, saj so paropropustne in vododbojne. 

Hrup 
Predvsem pri projektiranju objektov v urbanem okolju se pogosto 
srečujemo z zahtevo zniževanja nivoja hrupa iz okolice v notranjosti 
objektov. Kamena volna s svojo prepleteno strukturo kamenih 
vlaken absorbira hrup in vibracije iz okolice znatno bolje kot pa 
izolacijski materiali organskega izvora, ki imajo celično strukturo 
in nizko prostorninsko maso. Energija zvoka se v vlaknati strukturi 
kamene volne razbije in pretvori v druge oblike energije (predvsem 
toploto). Relativno visoka prostorninska masa v primerjavi z 
izolacijami organskega izvora, zagotavlja potrebno dušenje vibracij 
in preprečuje morebitne stranske učinke odboja zvočnega valovanja 
in resonance. Nekaj rešitev za izboljšanje zvočne izolativnosti ravnih 
streh z uporabo kamene volne Rockwool najdete v nadaljevanju.

Voda v različnih oblikah 
obremenjuje strešno 
konstrukcijo z zunanje in 
notranje strani.

Kamena volna 
absorbira zvok in ne 
povzroča resonance.
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Sistemizacija ravnih streh
Ravne strehe lahko opredelimo na več načinov. Lahko bi jih ločili glede na tip podkonstrukcije, 
lahko tudi glede na vrsto zaključnega izolacijskega sloja ali morebiti po načinu pritrjevanja vgrajenih 
slojev. V praksi se najpogosteje ravne strehe ločuje glede na gradbeno fizikalni režim celotne gotove 
konstrukcije ravne strehe.

tip strehe vrsta nosilne konstrukcije
beton profilirana 

pločevina
les

topla    
prezračevana
obrnjena

Kot že omenjeno je gradbeno fizikalni režim pri vsakem tipu strehe 
različen, saj ga pogojuje položaj parne zapore in položaj zaključne 
hidroizolacijske membrane, oziroma morebiti tudi krovne pločevine, 
če nakloni strešin tako rešitev omogočajo.

Spodnja tabela prikazuje najbolj pogosto projektirane 
sisteme glede na vrsto nosilne konstrukcije:

Na ta način dobimo tri osnovne tipe ravnih streh:
• Topla streha

• Prezračevana streha

• Obrnjena streha
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Tople ravne strehe so lahko na nosilno konstrukcijo pritrjene 
mehansko neposredno, kar je najpogosteje, lahko pa so sloji 
medsebojno tudi lepljeni. Pri večjih debelinah toplotne izolacije se 
moramo včasih odločiti tudi za posredno mehansko pritrjevanje 
v več slojih, z uporabo dodatnih sekundarnih nosilnih letev za 
pritrditev strešne membrane. 

Mehanska pritrdila, ki strešno membrano in toplotno izolacijo 
fiksirajo v podlago, prebadajo parno zaporo in s tem zmanjšujejo 
njeno tesnost. Posledično torej določena količina zasičene vlage iz 
notranjosti objekta prodira skozi sloj toplotne izolacije navzven in 
se mora po prehodu skozi sloj toplotne izolacije izsušiti. Zastajanje 
vlage v toplotni izolaciji namreč poslabšuje njeno toplotno 
izolativnost.

Tople ravne strehe so z razvojem montažne gradnje lahkih konstrukcij prevzele primat v segmentu ravnih streh. Praviloma se izvajajo na 
nosilnih konstrukcijah iz visoko profi lirane pločevine, pogosto pa tudi na betonski podlagi. Vsekakor so tople ravne strehe ustrezna rešitev 
povsod tam, kjer želimo imeti čim lažjo streho ter hitro in ekonomično izvedbo.

I Topla ravna streha

hidroizolacijska membrana

toplotna izolacija

parna zapora

nosilna konstrukcija iz betona

Zaporedje slojev pri topli ravni strehi je sledeče:

hidroizolacijska membrana

toplotna izolacija

parna zapora

nosilna konstrukcija iz visoko
profilirane pločevine

Najprimernejši režim izsuševanja vlage v tem pogledu vsekakor 
nudijo sodobne strešne membrane iz različnih umetnih 
materialov, kot so:

• EPDM
• PVC
• PIB
• ECB
• TPO

To so enoslojne, lahke, in zračne membrane, ki so praviloma 
pritrjene točkovno, kar omogoča primeren režim za izsuševanje 
vlage is paroizenačevalnega sloja tik pod membrano.

Tople ravne strehe 
so ustrezna rešitev 
povsod tam, kjer 
želimo imeti čim 
lažjo streho ter 
hitro in ekonomično 
izvedbo.
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Zaporedje slojev prezračevane strehe je sledeče:

Prezračevane strehe so primerna rešitev za razgibane strešine 
različnih naklonov in oblik, kjer je kot kritina predvidena pločevina. 
Če je pločevina ravna, mora imeti pod seboj slepo nosilno 
konstrukcijo iz lesa, če pa je to profilirana pločevina, tega ni 
potrebno in jo pritrdimo neposredno na distančnike. Zračni 
kanal skrbi za ustrezen režim izsuševanja vlage, ki skozi nosilno 
konstrukcijo in parno zaporo prodira iz objekta navzven. Hkrati 
pa zračni kanal zagotavlja, da se morebitna kondenčna vlaga, ki 
nastaja pod pokrivno pločevino ali pa na slepi strešni konstrukciji, 
dovolj hitro izsuši. Zajem in odvod zraka iz kanala sta pri tem 
ključnega pomena.

Prezračevane ravne strehe so po sestavi oziroma zaporedju slojev sorodne toplim ravnim streham, le da tu nastopa med toplotno izolacijo 
in krovno membrano še ventilacijski sloj. V tem sloju mora biti zagotovljen ustrezen pretok zraka, kar posledično pomeni, da morajo 
prezračevane strehe imeti določen naklon. V praksi to pomeni nekje približno 8° nagiba strešine ali več.

II Prezračevana ravna streha

V sistemu prezračevane ravne strehe toplotna izolacija ni 
izpostavljena mehanski obtežbi, zato se v ta namen pogosto 
uporablja kamena volna srednje gostote ali pa tudi steklena volna. 
Vsekakor se odsvetuje uporaba paro nepropustnih organskih izolacij, 
ker ne zagotavljajo ustreznega prehoda zasičene vlage iz objekta 
navzven.

strešna membrana na sekundarni konstrukciji ali profilirana pločevina

prezračevalni kanal

toplotna izolacija položena preko parne zapore

lahka nosilna konstrukcija (les ali prefabricirani betonski elementi)

Prezračevane 
ravne strehe 
so primerne za 
strešine z večjim 
nagibom.
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Zaporedje slojev pri topli ravni strehi je sledeče:

Obrnjene 
ravne strehe se 
najpogosteje 
izvajajo na masivni 
betonski podlagi.

Na nosilno betonsko konstrukcijo je neposredno položen 
hidroizolacijski sloj, ki je lahko na konstrukcijo privarjen, 
prilepljen ali pritrjen mehansko. Z izvedbo tega sloja se izvedejo 
tudi vsi detajli odvodnjavanja strehe. Preko hidroizolacijskega 
sloja se nato polaga sloj toplotne izolacije. Tega ne pritrjujemo 
mehansko, saj bi s tem poškodovali vodotesni hidroizolacijski 
sloj, pač pa toplotno izolacijo najpogosteje obtežimo z nasutjem 
peska. Toplotna izolacija pri obrnjeni strehi ni zaščitena pred 
dežjem, zato na takih strehah lahko za toplotno izoliranje 
uporabljamo le materiale, ki so trajno odporni na vlago in imajo 
zaprto celično strukturo.

Obrnjene ravne strehe se najpogosteje izvajajo na masivni betonski podlagi. Na gladko podeskani leseni podlagi je izvedba teoretično tudi 
možna, vendar se lesene konstrukcije ravnih streh v praksi ne uporabljajo za strehe z veliko težo (nasutje prodca).

III Obrnjena ravna streha

Nasutje peska preko toplotne izolacije poleg obtežitve opravlja 
tudi funkcijo zaščite pred UV žarki in neposrednimi mehanskimi 
obremenitvami v primeru občasne uporabe strehe.

obtežba toplotne izolacije s peskom ozke frakcije
toplotna izolacija 

hidroizolacijska membrana
masivna betonska nosilna konstrukcija

obtežba toplotne izolacije s peskom ozke frakcije
toplotna izolacija
hidroizolacijska membrana
montažna nosilna konstrukcija
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Rockwool proizvodi za ognjevarno toplotno 
in zvočno izoliranje ravnih streh

Durock-C

Tehnični parametri    
Lastnost Simbol Vrednost Enota Standard

Razred gorljivosti - A1 - EN 13501 - 1

Toplotna prevodnost lD 0.038 W/mK EN 12667

Koefi cient paropropustnosti m 1.4 - EN 12086

Nazivna gostota r 220/140 (zgoraj/spodaj) kg/m3  EN 1602

Tlačna trdnost pri 10% stisljivosti CS(10)50 ≥ 50 kPa EN 826

Parcialna točkovna nosilnost PL(5)600 ≥ 600 kPa EN 12430

Tališče  Tt > 1000 °C DIN 4102

CE - certifi kat  ACERMI EC 1163 - CPD - 0189

Dvoslojna gostota

Plošča z dvoslojno 
gostoto za visoke 
točkovne obremenitve

Opis proizvoda
Plošča z dvoslojno strukturo gostote po prerezu, kar ji daje odlične 
karakteristike nosilnosti pri točkovnih obtežbah. Izjemno trdna 
zgornja plast v debelini 20 mm zagotavlja čvrsto in togo površino 
odporno na točkovne obremenitve, spodnja plast pa gornjemu 
sloju nudi trajno elastično podporo z visoko toplotno izolativnostjo. 
Plošče morajo pri polaganju biti obrnjene s trdnim slojem, ki je 
posebej označen, navzgor.

Področje uporabe
Durock-C je visoko tlačno odporna plošča iz kamene volne z 
integrirano dvoslojno gostoto, proizvedena po posebni tehnologiji, 

ki omogoča elastično jedro in izjemno trden zgornji pohodni sloj. 
Taka struktura omogoča pri mehanskem pritrjevanju membran 
v podlago trajno trdno in hkrati elastično podlago pritrdilom. Na 
tak način je omogočena dobra učvrstitev strešne membrane in 
izolacije na podlago. Elastična spodnja plast plošče zagotavlja 
dobro naleganje in nujno prednapetost pod glavo pritrdila 
(podložko), kar zmanjšuje verjetnost trganja membran ob pritrdilih. 
Zaradi dvoslojne strukture in visoke tlačne trdnosti, plošče 
Durock-C polagamo predvsem enoslojno. Visoka tlačna trdnost 
proizvoda omogoča uporabo tudi na strehah z večjimi statičnimi 
obtežitvami gotovega sistema, kot je nasutje balastnega peska ali 
ozelenitev z debelejšim vegetacijskim slojem.
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Monrock MAX E

Dvoslojna gostota

Tehnični parametri    
Lastnost Simbol Vrednost Enota Standard

Razred gorljivosti - A1 - EN 13501 - 1

Toplotna prevodnost lD 0.038 W/mK EN 12667

Koefi cient paropropustnosti m 1.4 - EN 12086

Nazivna gostota r 200/115 (zgoraj/spodaj) kg/m3  EN 1602

Tlačna trdnost pri 10% stisljivosti CS(10)50 ≥ 40 kPa EN 826

Parcialna točkovna nosilnost PL(5)600 ≥ 600 kPa EN 12430

Tališče  Tt > 1000 °C DIN 4102

CE - certifi kat  BauCert Steiermark 1159-CPD-0050/04

Opis proizvoda
Plošča z dvoslojno strukturo gostote po prerezu, kar ji daje odlične 
karakteristike nosilnosti pri točkovnih obtežbah. Izjemno trdna 
zgornja plast v debelini 20 mm zagotavlja čvrsto in togo površino 
odporno na točkovne obremenitve, spodnja plast pa gornjemu 
sloju nudi trajno elastično podporo z visoko toplotno izolativnostjo. 
Plošče morajo pri polaganju biti obrnjene s trdnim slojem, ki je 
posebej označen, navzgor.

Področje uporabe
Monrock MAX E je visoko tlačno odporna plošča iz kamene volne z 
integrirano dvoslojno gostoto, proizvedena po posebni tehnologiji, 

ki omogoča elastično jedro in izjemno trden zgornji pohodni sloj. 
Taka struktura omogoča pri mehanskem pritrjevanju membran 
v podlago trajno trdno in hkrati elastično podlago pritrdilom. Na 
tak način je omogočena dobra učvrstitev strešne membrane in 
izolacije na podlago. Elastična spodnja plast plošče zagotavlja 
dobro naleganje in nujno prednapetost pod glavo pritrdila 
(podložko), kar zmanjšuje verjetnost trganja membran ob pritrdilih. 
Dvoslojna struktura plošče Monrock MAX E omogoča doseganje 
predpisanih mehanskih kriterijev z enoslojnim polaganjem. 
V primeru predpisanega dvoslojnega polaganja priporočamo 
kombinacija s spodnjim slojem Roofrock plošč. Proizvoda ne 
priporočamo za strehe z balastom.

Plošča z dvoslojno 
gostoto za visoke 
točkovne obremenitve
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Izolacijska plošča visoke nosilnosti

Plošča iz kamene volne za toplotno in 
protipožarno izoliranje ravnih streh

Dachrock-C

Tehnični parametri    
Lastnost Simbol Vrednost Enota Standard

Razred gorljivosti - A1 - EN 13501 - 1

Toplotna prevodnost lD 0.040 W/mK EN 12667

Koeficient paropropustnosti m 1.4 - EN 12086

Nazivna gostota r 165 kg/m3  EN 1602

Tlačna trdnost pri 10% stisljivosti CS(10)70 ≥ 70 kPa EN 826

Parcialna točkovna nosilnost PL(5)500 ≥ 500 kPa EN 12430

Tališče  Tt > 1000 °C DIN 4102

CE - certifikat  ACERMI EC - certificate of conformity 1163 - CPD - 0187

Rockwool proizvodi za ognjevarno toplotno in 
zvočno izoliranje ravnih streh

Opis proizvoda
Monolitna plošča kamene volne najvišje gostote, odličnih mehanskih 
lastnosti. Vodoodbojna po celotnem prerezu.

Področje uporabe
Toplotna, zvočna in protipožarna zaščita pri neprezračevanih ravnih 
strehah večjih obtežb, s podkonstrukcijo iz betona ali profilirane 
pločevine. Plošča Dachrock-C je prvenstveno namenjena za 

izvedbo toplih ravnih streh v primerih, kjer sloj hidroizolacije ni 
mehansko pritrjen, pač pa obremenjen z nasutjem peska. V teh 
primerih je strešna podkonstrukcija običajno izvedena kot betonska 
plošča. Dachrock-C najbolj pogosto uporabljamo kot zgornji sloj pri 
dvoslojnem polaganju izolacije na ravnih strehah in sicer v kombinaciji 
s spodnjim slojem plošč nižje gostote. Zaradi svoje visoke trdnosti se 
pogosto uporablja tudi za sanacijo obstoječih ravnih streh, kjer želimo 
z dodatnim slojem izolacije izboljšati njihovo toplotno izolativnost.
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Plošča iz kamene volne za 
toplotno in protipožarno 
izoliranje ravnih streh

Roofrock-C

Izolacijska plošča standardne nosilnosti

Tehnični parametri    
Lastnost Simbol Vrednost Enota Standard

Razred gorljivosti - A1 - EN 13501 - 1

Toplotna prevodnost lD 0.040 W/mK EN 12667

Koeficient paropropustnosti m 1.4 - EN 12086

Nazivna gostota r 145 kg/m3  EN 1602

Tlačna trdnost pri 10% stisljivosti CS(10)50 ≥ 50 kPa EN 826

Parcialna točkovna nosilnost PL(5)500 ≥ 500 kPa EN 12430

Tališče  Tt > 1000 °C DIN 4102

CE - certifikat ACERMI EC - certificate of conformity 1163 - CPD - 0185

Opis proizvoda
Monolitna plošča kamene volne visoke gostote, odličnih mehanskih 
lastnosti. Vodoodbojna po celotnem prerezu.

Področje uporabe
Rockwool Roofrock-C je standardno trdna, vodoodbojna monolitna 
plošča iz kamene volne za toplotno, zvočno in protipožarno zaščito 
neprezračevanih ravnih streh s podkonstrukcijo iz betona ali 

profilirane pločevine. Plošča je še posebej primerna za tiste izvedbe 
ravnih streh, kjer ne pričakujemo visokih mehanskih obremenitev in 
kjer ne pričakujemo izdatnih potreb po vzdrževanju in občasni hoji po 
strehi. Primeren je za dvoslojno polaganje kot samostojen izolacijski 
sloj, oziroma kot podložni sloj pod ploščami Dachrock-C povsod tam, 
kjer so predpisane večje obremenitve izolacijskega sloja. Roofrock-C 
lahko uporabljamo tudi kot toplotno in zvočno izolacijo podov, za 
katere so predpisane večje koristne obremenitve.
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S tipskimi elementi Rockfall in Keprock 
lahko zagotovimo rešitve za praktično 
vse režime odvodnjavanja.

Odvodnjavanje ravnih strešnih površin z 
naklonskimi elementi iz kamene volne
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V primeru popolnoma ravne podkonstrukcije strehe se nakloni 
za odvodnjavanje meteorne vode lahko izvedejo z naklonsko 
rezanimi elementi iz kamene volne Rockfall. Na osnovi tlorisa 
strehe, zahtev po minimalni debelini izolacije in projektiranega 
režima odvodnjavanja, lahko tehnična služba v Rockwoolu naredi 
kosovni seznam in načrt polaganja naklonskih plošč. Rockfall 
plošče z naklonom imajo lahko enostranski ali dvostranski nagib. 
Z naklonskimi ploščami lahko vodo usmerjamo v žlote (linijsko 
odvodnjavanje), lahko pa tudi neposredno proti izlivnikom (točkovno 
odvodnjavanje).

S tipskimi elementi Rockfall in Keprock lahko zagotovimo rešitve za 
praktično vse režime odvodnjavanja.

Elementi za točkovno odvodnjavanje

S tipskimi modularnimi elementi Keprock lahko zbiranje vode iz 
linijskega načina preusmerimo v točkovno. Maksimalen razmak 
med odtoki v žloti je lahko 24 metrov. S simetričnim postavljanjem 
modularnih elementov Keprock v žloto, linijsko stekanje vode 
usmerimo neposredno proti izlivnikom.

Primer točkovnega 
odvodnjavanja 
z modularnimi 
elementi Keprock.

Shematski prikaz naklonov za 
točkovno odvodnjavanje

Nekaj osnovnih principov odvodnjavanja je 
prikazanih spodaj:

 Dvostransko linijsko odvodnjavanje 
(navzven ali proti sredini objekta)

Štiristransko linijsko 
odvodnjavanje navzven

Enostransko točkovno 
odvodnjavanje

Štiristransko linijsko 
odvodnjavanje proti sredini 
objekta

Dvostransko točkovno 
odvodnjavanje proti sredini objekta
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A
B

C

D

E

F
G

H

I
G

1,7% 6,7%

Pri polaganju Keprock modularnih elementov je 
potrebno upoštevati še sledeče:

•  Kje v naklonskih ravninah se nahajajo preboji strehe – preboji 
so pogosto mesta kjer zastaja voda na zgornji strani preboja.

• Kakšen je razmak med izlivniki v žlotah
•  Potrebno je preveriti minimalen nagib naklonskih ravnin 

strehe, da bo odvodnjavanje po vgradnji Keprock-a učinkovito 
in skladno s projektom.

•  Pri sanaciji obstoječih streh je potrebno preveriti dejanske 
naklone na strehi in po potrebi prilagoditi obstoječ režim 
odvodnjavanja, da ne bi prišlo do zastajanja vode.

modul paketi vsebina paketa

ABCD ABCD 2a+2b+c+d

E E a+c+e

F F f+d+b

G G1+U1 a+2c+e+80

H H1+H2+U1 b+2d+f+80

I I1+I2+U2 a+2c+2e+2x80

J J1+J2+U2 b+2d+2f+2x80

 0 1200 2400 3500 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000

 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
 A B C D E F G H I J

Dolžina (mm)

Debelina (mm)

0 - 200

600 - 160

1200 - 120

1800 - 80

2400 - 40

3000 - 0

Širina - debelina (mm)

  b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80

    b c d e f c+80 d+80

      b c d e f

        b c d

          b

a

a

a

a

a

Keprock moduli z oznakami od »A« do 
»J«, so sestavljeni iz več različnih plošč, 
kot to prikazuje zgornja skica. Podatki 
o pakiranju in sestavi posameznih 
modulov so navedeni v tabeli spodaj. 
Naročanje posameznih plošč iz modulov 
ni možno, saj je sistem polaganja prirejen 
sestavljanju modulov kot celote.
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Strešni elementi za izboljšanje požarne 
varnosti in akustike

Zapolnitev trapeznih 
votlin s kameno volno ob 
prebojih strešne konstrukcije 
zagotovi ustrezno požarno varnost 
strehe po DIN 18234-3.Polna trapezna polnila lahko uporabimo tudi za zagotavljanje podpore izolacijskemu sloju, 

če je projektirana debelina izolacije premajhna, da bi zagotavljala nosilnost preko trapeznih 
odprtin. V takem primeru moramo zapolniti trapeze po celotni površini strehe in sicer s 
polnili gostote 150 kg/m3 - enako običajni gostoti plošč za izoliranje ravnih streh. Dimenzije 
trapeznih polnil se izdelajo po naročilu, glede na tip trapezne pločevine.

Zapolnitev trapezov za povečanje nosilnosti 
krovnega izolacijskega sloja manjših debelin.

Akustična polnila

Akustična polnila za trapezne votline s 
perforiranimi stenami so najpogosteje 
izdelana iz volne srednje gostote, kaširane 
s črnim steklenim voalom. Obstajajo trije 
osnovni tipi akustičnih polnil, ki so izdelana 
po meri glede na tip profilirane pločevine.

• Polnilo v obliki traku:
Dva ločena kosa polnila debeline 20 mm se 
konusno vstavita v trapezni kanal.

• Polnilo V:
Polnilo je v sredini zarezano in ga je 
možno prepogniti v obliko črke V. Tako 
prepognjenega se vstavi v trapezni kanal.

• Polnilo W:
Polnilo je zarezano dvakrat in se ga 
prepogne dvakrat, da se dobi obliko črke U 
(za trapeze večjih širin v spodnjem delu). 
Prepognjeno polnilo se vstavi v trapezni 
kanal.

Polnili tipa V in W se izdelujeta običajno 
v debelinah 20, 25 ali 30 mm. Osnovni 
material za izdelavo akustičnih polnil je 
preizkušen skladno s CE standardi.

Polna trapezna polnila

Nemška priporočila za industrijsko gradnjo (Die Industriebaurichtlinie - März 2000) 
predvidevajo na ravnih strehah s podkonstrukcijo iz visoko profilirane pločevine pasivno 
zaščito za primer požara na mestih prebojev. To zaščito dosežemo z zapolnitvijo trapezov 
okoli vseh prebojev s polnimi polnili iz kamene volne. S tem preprečimo širjenje požara skozi 
trapezne votline (skladno z zahtevo DIN 18234-3). Enako je potrebno trapeze zapolniti tudi 
na ostalih mestih kjer je trapezna pločevina prekinjena ali se dotika sten.

Akustična polnila se vstavlja v trapezno pločevino 
pred polaganjem parne zapore.
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Na objektih z ravno streho želimo s pasivno protihrupno 
zaščito zmanjšati vpliv hrupa iz okolice na pogoje bivanja 
oziroma na aktivnosti v samem objektu. Predvsem 
pri lahkih montažnih objektih iz jeklenih konstrukcij je 
protihrupna zaščita izjemno pomembna, saj imajo taki 
objekti relativno nizko maso in zato slabo dušijo zvočno 
valovanje iz okolice. Za povečanje zvočne izolativnosti na 
takih objektih je uporaba kamene volne ključnega pomena, 
saj ima kot izolacijski material bistveno večjo maso od 
organskih penjenih izolacijskih materialov. Poleg tega tudi 
vlaknata struktura samega materiala veliko pripomore k 
dušenju vibracij oziroma zvočnih valov iz okolice. Kinetična 
energija zvočnega valovanja se v strukturi prepletenih 
vlaken iz kamene volne prenese na sam material in pretvori 
v toplotno energijo.

Protihrupna zaščita

poškodbe sluha pri odraslih (kratkotrajno 
delovanje hrupa)

poškodbe sluha pri otrocih (kratkotrajno 
delovanje hrupa)

poškodbe sluha (konstanten dnevni hrup)

poškodbe sluha (konstanten 24-urni hrup)

resno motenje koncentracije in dela

oteženo komuniciranje
moten spanec

dB

140

120

85

70

55

35
30

0

Stopnje jakosti hrupa in 
njihov vpliv na ljudi

Vir: World Health Organisation
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Najpogostejši izvori hrupa in njihova jakost

Rockwool je v pomoč projektantom in izvajalcem na institutih 
v Nemčiji preveril oziroma testiral po DIN 52210 nekaj 
najpogostejših sestavov strešne konstrukcije, ki jih srečujemo v 
praksi. Glede na uporabljene sloje v sami strešni konstrukciji in 
tip strešnih membran, so se izmerjeni rezultati gibali v razponih 
dušenja med 35 – 50 dB.

V primeru uporabe dodatnih akustičnih polnil v trapezni 
pločevini pa se lahko dobljene rezultate prikazane v skicah 
desno še izboljša. V vsakem primeru meritve dokazujejo, da 
lahko kamena volna, kot toplotno izolacijski material odprte 
vlaknate strukture, na ravni strehi bistveno bolj pripomore k 
zmanjšanju prenosa hrupa iz okolice v notranjost objekta, kot pa 
penjene izolacije organskega izvora.

Vrednosti absorpcije hrupa pri različnih sestavah 
strešne konstrukcije

membrana iz umetnih mas

rockwool izolacija

parna zapora

trapezna pločevina  Rw  40 dB

balastno nasutje peska
troslojna bitumenska hidroizolacija

rockwool izolacija

parna zapora

trapezna pločevina  Rw  50 dB

membrana iz umetnih mas

rockwool izolacija

parna zapora

polno trapezno polnilo

trapezna pločevina  Rw  42 dB

10 20 30 40 50 60 70 80 90
100

110
120

130
140

Vir: World Health Organisation

Nenehna izpostavljenost hrupu lahko povzroči resne poškodbe 
sluha in tudi druge zdravstvene težave. Stopnjo hrupa merimo v 
decibelih (dB).
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Priporočila pri vgradnji toplotne izolacije iz 
kamene volne na ravnih strehah

I

Polaganja izolacijskih plošč iz kamene volne na ravno streho je dokaj enostavno in hitro. 
Plošče običajno dobavljamo v velikem formatu, zložene na paletah do višine 1,2 metra, kar 
omogoča enostavno jemanje plošč s palete dvema delavcema. Dvoslojno polaganje plošč ni 
potrebno, saj zaradi vlaknate strukture materiala toplotnega mostu na stiku plošč praktično ni. 
Z izbiro proizvodov z dvoslojno strukturo (Durock-C, Monrock MAX E), pa s polaganjem enega 
sloja zadostimo mehanskim zahtevam po večji pohodnosti in se ognemo polaganju dveh 
slojev različne gostote ter s tem prihranimo na času. Plošče polagamo v vrste z zamikom, 
potrebno rezanje pa se lahko na licu mesta izvede z večjimi noži ali ročnimi žagami.

 Polaganje plošč iz kamene volne

Polaganje plošč v vrste z zamikom  Transport palet po strehi Enostavno rezanje plošč na mero

Pomembna priporočila:

•  Transport materiala po strehi naj se 
izvaja po nepoloženih površinah strehe 
in ne preko že vgrajenih plošč.

•  V primeru transporta preko vgrajenih 
plošč je potrebno transportne poti 
predhodno utrditi s polaganjem desk ali 
lesenih opažnih plošč preko položene 
izolacije iz kamene volne. Enako 
zaščito je potrebno zagotoviti tudi pri 
vzdrževalnih delih na že gotovih strehah.

•  Orientacija plošč iz kamene volne mora 
biti vedno prečno na vzdolžno smer 
polaganja trapezne pločevine.

•  Izolacija ravnih streh s kameno volno ni 
primerna za pohodne površine (terase, 
parkirišča) ali za ozelenjene strehe z 
intenzivno ozelenitvijo (debela humusna 
plast), kjer nastopajo visoke obtežbe preko 

360 kg/m2. Enaka omejitev obtežbe velja 
za balastno nasutje peska.

•  Za zelene strehe z ekstenzivno 
ozelenitvijo priporočamo uporabo plošč z 
dvoslojno gostoto Durock-C zaradi večje 
odpornosti na točkovne obremenitve, 
ki nastopajo v fazi vgrajevanja 
ekstenzivnega vegetativnega sloja.

•  Izolacijske plošče iz kamene volne 
smejo biti vgrajene edino v suhem 
stanju. Morebitno vlago ali stoječo 
vodo na parni zapori je potrebno pred 
polaganjem izolacijskih plošč odstraniti 
oziroma osušiti.

•  Lepljeni sistemi ravnih streh so 
priporočljivi le na objektih višine do 
20m. Na višjih objektih priporočamo 
mehansko pritrjevanje ali balastno 
nasutje, zaradi povečanih obremenitev 
sile vetra.

1000 oz
2000 mm 
dolžina

Priporočena orientacija 
plošč glede na smer 
polaganja profilirane 
pločevine.

600 oz 
1200 mm
širina
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Pri polaganju izolacijskih plošč iz kamene volne na trapezno pločevino je potrebno 
upoštevati kriterij nosilnosti plošče med dvema oporama. Ob uporabi standardnih plošč 
za ravne strehe, ki imajo tlačno trdnost 50 kPa, moramo najmanjšo debelino spodnjega 
sloja določiti glede na širino trapezne odprtine v naležni ravnini plošče. Praviloma debelina 
plošče kamene volne ne sme biti manjša od polovice širine trapezne odprtine, sicer v fazi 
montaže lahko pride do mehanskih poškodb (lomljenja) položenih plošč.

 Mehanski kriterij za minimalno debelino izolacijeII

Stiki plošč kamene volne zaradi vlaknate strukture materiala 
zagotavljajo zadovoljivo izolativnost tudi v primeru, če fuge niso 
stoodstotno stisnjene. S termografskimi kamerami in meritvami je 
dokazano, da pri debelini plošč 150 mm ali več celo rahlo odprti stiki 
plošč kamene volne ne predstavljajo toplotnega mostu, medtem ko 
to za plošče iz organskih penjenih materialov ne velja in jih je zato 
potrebno polagati dvoslojno.

Veliko večje toplotne izgube kot na spojih plošč iz kamene volne, 
zaznamo na mestih mehanskih pritrdil. Kovinska pritrdila s pocinkanimi 
podložkami se v primerjavi s teleskopskimi vgreznjenimi vijaki 
pokažejo za povsem neprimerna, če naredimo test s termografsko 
kamero.

Svetujemo uporabo pritrdil z ustreznimi dokazili kakovosti in po 
priporočilih dobavitelja hidroizolacijskih membran.

 Toplotni mostovi in pritrdilaIV

V praksi se velikokrat srečujemo z zatekanjem vode na ravnih strešnih površinah. Te napake 
so najpogostejše na mestih, kjer voda zastaja na strehi in to je pogosto na zgornji strani 
strešnih prebojev, če ti niso strokovno izvedeni. Pravilno izvedeni preboji strehe (kupole, 
ventilacijski kanali, dimniki pravokotnih oblik) naj imajo z zgornje strani (proti slemenu) 
dodatno vgrajene poševnine iz kamene volne, ki vodo usmerjajo levo in desno ob preboju.

 Pravilno odvodnjavanje okoli prebojev streheIII

Nakloni, ki preprečijo 
zastajanje vode

Pravilno izvedeni nakloni okoli prebojev 
pravokotnih oblik

Minimalna 
debelina plošče 
mora biti večja 
od polovice 
širine trapeza.

Kvalitetna pritrdila zmanjšujejo toplotne izgube

Kovinska pritrdila in podložke: izrazit 
toplotni most

”Teleskopska” pritrdila z ugreznjenim 
vijakom: zmanjšane toplotne izgube 

min. 1/2 odprtine trapeza

odprtina trapeza
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Toplotna izolativnost strehe

Durock-C  Dimenzije proizvodov in podatki o pakiranju

Debelina (mm) �0 80 �00 ��0 ��0 ��0 �80
Dolžina x širina (mm)   2000 x 1200   
Kosov na paleti 20 14 12 10 8 8 7
m2 na paleti 48.0 33.6 28.8 24.0 19.2 19.2 16.8

Dobavni program

Toplotna izolativnost strehe: u vrednost (W/(m2.K)

V preglednici so izračunane povprečne U-vrednosti strešnega sistema različnih debelin glede na tip osnovne podkonstrukcije. U vrednosti se 
nanašajo na izolacijski material z vrednostjo Lambda l = 0,040 W/(m.K) in za sestav toplih ravnih streh.

Debelina izolacije (mm) 80 �00 ��0 ��0 ��0 �80 �00

   U – vrednost v W/(m2.K)  

Toplotna prevodnost U pri 15 cm betonski podkonstrukciji 0,45 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19

Toplotna prevodnost U pri podkonstrukciji iz profilirane pločavine 0,46 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19

Informacije na etiketi za 
proizvode s CE znakom

CE etiketa podaja osnovne informacije o 
dimenzijah in pakiranju, poleg tega pa tudi 
vse podatke o parametrih ki so testirani 
skladno s standardom EN 13162.

Točkovna nosilnost 
800N pri 5mm 

deformacij
PL(�)800

Standard 
EN 13162
EN����� T�

Toleranca 
dimenzij

Dimenzijska 
stabilnost v 

normalnih 
pogojih
DS(T+) DS(TH)

Dimenzijska 
stabilnost 

pri povečani 
temperaturi in vlagi

Tlačna 
trdnost 
70kPa 

pri 10% 
stisljivosti

CS(�0)�0 TR�0
Rasplastna 

trdnost 
10kPa

MW
Kamena 

volna

WS
Kratkotrajno  
navzemanje 

vode

Monrock MAX E Dimenzije proizvodov in podatki o pakiranju

Debelina (mm) �0 80 �00 ��0 ��0 ��0 �80
Dolžina x širina (mm)   2000 x 1200   
Kosov na paleti 20 15 12 10 8 8 6
m2 na paleti 48.0 36.0 28.8 24.0 19.2 19.2 14.4
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Uporaba Rockwool proizvodov za ravne strehe

Priporočena področja uporabe Rockwool proizvodov za ravne strehe

Vrste hidroizolacije Način pritrditve

Uporaba Proizvod Bitumen sistem Polimerne 
enoslojne 
membrane

Lepljene 
plošče + varjen  
bitumen sistem

Mehansko 
pritrjene 
membrane

Balastna 
obtežba

Betonska 
podkonstrukcija

Dachrock-C      

Roofrock-C      

Durock-C      

Monrock MAX E      

Podkonstrukcija 
iz profilirane 
pločevine

Dachrock-C      

Roofrock-C      

Durock-C      

Monrock MAX E      

Sanacije Dachrock-C      

Atika Dachrock-C      

Roofrock-C      

Dachrock-C  Dimenzije proizvodov in podatki o pakiranju

Debelina (mm) �0 �0 �0 80 �00 ��0 ��0
Dolžina x širina (mm)   2000 x 1200  ali  (2400 x 1000)
Kosov na paleti 30 24 20 14 12 10 8
m2 na paleti 72.0 57.6 48.0 33.6 28.8 24.0 19.2

Roofrock-C  Dimenzije proizvodov in podatki o pakiranju

Debelina (mm) �0 �0 80 �00 ��0 ��0 ��0
Dolžina x širina (mm)   2000 x 1200 ali (2400 x 1000)
Kosov na paleti 24 20 14 12 10 8 16
m2 na paleti 57.6 48.0 33.6 28.8 24.0 19.2 38.4
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Rockwool Adriatic d.o.o.
Uprava in proizvodnja
Poduzetnička zona Pićan 1
HR - 52333 Potpićan, Hrvaška

www.rockwool.si
www.rockwool.hr

Rockwool Adriatic d.o.o.
Prodajna pisarna
Radnička cesta 80
HR - 10000 Zagreb, Hrvaška
Tel +385 1 6197 600
Fax +385 1 6052 151
info@rockwool.si

Printed on 
paper certified 
by the Forest 
Stewardship 
Council (FSC).

Pravni poduk: dokument nudi splošne informacije o Rockwool proizvodih, ki so na voljo 
na področju Rockwool Adria. Splošne informacije iz prodajnega kataloga niso jamstvo za 
tehnične parametre posameznega proizvoda. Ti parametri so na voljo v naših tehničnih in 
prodajnih službah, katere na zahtevo kupcev posredujejo vsem zainteresiranim ustrezne 
podatke za posamezne proizvode in pripadajoče ateste. Reklamacije sklicujoč se na ta 
prodajni katalog in navedbe v njem so brez osnove in jih v naprej zavračamo.Pridržujemo 
si pravico do spremembe vsebine tega prodajnega kataloga kadarkoli, brez vnaprejšnjega 
obvestila uporabnikom.

Rockwool 
Adria
Rockwool Skupina je največji svetovni proizvajalec toplotnih, zvočnih in 
protipožarnih izolacij iz kamene volne. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 
1937 na Danskem v kraju Hedehuesene, kjer je tudi sedež podjetja ter 
enota za raziskave in razvoj.
Rockwool Adria je samostojna organizacijska enota znotraj skupine in 
združuje prodajne aktivnosti na trgih Italije, Grčije, Turčije, Cipra, Malte, 
Hrvaške, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Makedonije, 
Albanije, Kosova, Madžarske, Romunije in Bolgarije.

Pooblaščeni distributer


