
DELTAROCK PLUS
Magastetôkhöz, szarufák közé

Mûszaki adatlap

------------------

------------------
KIEMELKEDÕ HÕSZIGETELÕ

KÉPESSÉG!

------------------

------------------
DEKLARÁLT HÕVEZETÉSI TÉNYEZÕ

λλD## 0,035 W/mK!



További információk a www.rockwool.hu címû honlapunkon találhatók.

Magastetôkhöz, szarufák közé

DELTAROCK PLUS
KÖNNYÛ HÔSZIGETELÔ ÉKLEMEZ

•• TERMÉKLEÍRÁS
Mûgyanta kötésû, teljes keresztmetszetében víztaszító,
gyárilag derékszögû háromszög alakra vágott, csupasz
kôzetgyapot lemez. 

•• FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
A szabadalmaztatott Deltarock Plus éklemezek különösen
alkalmasak a magastetôk szarufák közötti hôszigete-
léséhez. Az éklemezek sarkainak levágásával bármilyen 50
és 100 cm közötti szarufaköz-távolság gazdaságosan kitölt-
hetô. Rögzítést nem igényel. Célszerû páraáteresztô
tetôfólia alkalmazása és a teljes szarufamagasság kitöltése.
Házilagosan, vágási veszteség nélkül beépíthetô!

•• A ROCKWOOL KÔZETGYAPOT TULAJDONSÁGAI
Kiváló hôszigetelô. Nem éghetô, hô hatására füstöt nem
fejleszt, nincs égvecsepegés, a tûzterjedést megaka-
dályozza. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelô
képessége is kiemelkedô. Teljes keresztmetszetében
víztaszító, felületérôl a vízcseppek leperegnek, de
ugyanakkor páraáteresztô képessége szinte a levegô-
ével megegyezô. Nem zsugorodik, hôtágulása nincs. Az
egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképes-
ségû, úgynevezett RAL minôségû kôzetgyapot alap-
anyagból készül.

•• CSOMAGOLÁS
A Deltarock Plus lemezek Rockwool feliratos polietilén
zsugorfóliába csomagolva, derékszögû háromszög alakra
vágva, bálában kerülnek forgalomba. A termék legfon-
tosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott
kísérôcímkén is olvashatók.

A termékek gyártása EN ISO 9001:2000 minôségirányítási rendszerben történik.

A közölt mûszaki információk a nyomtatás idôpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. Kérjük,
gyôzôdjön meg arról, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is
folyamatosan gyarapodik.
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Az éklemez párok gyári-
lag háromszög alakúra
vannak vágva.

pl. 55 cm

pl. 89 cmA kôzetgyapot 
éklemezek átló-
menti eltolásával...

...bármilyen járatos szarufa-
távolság beállítható.

MÛSZAKI ADATOK

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány

Neméghetôség — A1 — EN 13501-1

Deklarált hôvezetési tényezô λD ≤ 0,035 (!) W ⋅m–1 ⋅K–1 EN 12667, EN 12939

Páradiffúziós ellenállási tényezô μ 1 ,1 — EN 13162

Névleges testsûrûség ρ 50 kg ⋅m–3 EN 1602

Vastagsági tûrés T3 -3, +10 mm vagy % EN 823

Olvadáspont tt > 1000 °C DIN 4102

CE tanúsítvány száma K1-0751-CPD-006.0-02-03/08 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München

Az aktuális méreteket és csomagolási egységeket a mindenkori érvényes árlista tartalmazza.


