
Plăci rigide de vată bazaltică, hidrofobizate în masă, cu o rezistență sporită la acțiuni 
mecanice pentru izolare termică, acustică și siguranță la foc în cazul unui incendiu.
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Proprietăţile vatei bazaltice ROCKWOOL 

 Termoizolare, protecţie la foc, protecţie împotriva propagării 
flăcărilor, protecţie fonică.

 Plăci hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional; 
rezistente la mediu alcalin.

 Produse minerale, rezistente la acţiunea dăunătorilor, nu 
dăunează sănătăţii.

Dimensiuni, gamă de produse şi ambalare

Grosime (mm) 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200

Lungime x lăţime (mm) 1000x600

Rezistență termică RD

Grosime (mm) 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200

RD (m2K/W) 1.35 1.62 1.89 2.16 2.43 2.70 3.24 3.78 4.32 4.86 5.41

Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard

Reacţia la foc A1 EN 13501-1

Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD 0.037 W/mK EN 12667

Rezistenţă la compresiune pentru o deformaţie de 10% σ10 ≥ 30 kPa EN 826

Toleranţă la grosime T4 -1 +1 mm EN 823

Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ 1.0 - EN 12086

Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punct de topire tt >1000 oC DIN 4102

Certificări tehnice - marcaj CE 0809-CPR-1246

Cod produs MW-EN 13162 -T4-DS(70-90)-CS(10)30-WS-MU1

Parametri tehnici

Domeniu de aplicare 

Plăcile Roofrock 30 EL se utilizează ca strat de acoperire 
pentru izolarea termică, protecţia fonică şi protecţia la foc a 
acoperişurilor tip terasă cu structură din beton sau profile 
de tablă trapezoidală (acoperişuri metalice). Se poate 
monta intr-un singur strat sau doua straturi, neexistand nici 
o restrictie in acest sens. Se poate monta prin lipire (asfalt 
încins, bitum sau adeziv poliuretanic), prin ancorare cu 
dibluri, sau prin acoperire cu pietriş mărgăritar pentru 
protecţie la vânt.

Plăcile Roofrock 30 EL 
sunt ambalate în folie 
de polietilenă 
termocontractabilă 
marcată cu numele 
producătorului.  
Pe eticheta produsului 
sunt menţionate 
caracteristicile 
principale.


