Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.
A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást
eredményezhet:
építészet,
gépészet,
villany,
víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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Energetikai koncepció
mit nyújt?
energetikai tanácsadás
egyedi épület
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MULTIROCK
Válaszfalakhoz, elôtétfalakhoz,
borított gerendafödémekbe és acél falkazettákba

Mûszaki adatlap

Válaszfalakhoz, elôtétfalakhoz, borított gerendafödémekbe és acél falkazettákba

MULTIROCK
TÖBBCÉLÚ KÖNNYÛ HÔSZIGETELÔ LEMEZ
• TERMÉKLEÍRÁS
Mûgyanta kötésû, teljes keresztmetszetében víztaszító,
csupasz kôzetgyapot lemez.
• FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
A Multirock lemezek kedvezôen alkalmazhatók gipszkarton válaszfal rendszerekben, homlokzati falak belsô felén,
borított gerendafödémek gerendák közötti légterében,
könnyûszerkezetes épületek homlokzati acél falkazettáiban, zárt álmennyezetek fölött hô-, hang- és megelôzô
tûzvédelmi szigetelésként. Elsôsorban olyan szerkezetekben történô felhasználása ajánlott, ahol mechanikai igénybevétel nincs, illetve áramló levegô nem éri.

• A ROCKWOOL KÔZETGYAPOT TULAJDONSÁGAI
Kiváló hôszigetelô. Nem éghetô, hô hatására füstöt nem
fejleszt, nincs égvecsepegés, a tûzterjedést megakadályozza. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelô képessége is kiemelkedô. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületérôl a vízcseppek leperegnek, de ugyanakkor páraáteresztô képessége szinte a levegôével megegyezô. Nem
zsugorodik, hôtágulása nincs. Az egészségre nem káros:
magas biológiai oldódóképességû, úgynevezett RAL
minôségû kôzetgyapot alapanyagból készül.
• CSOMAGOLÁS
A Multirock lemezek Rockwool feliratos polietilén zsugorfóliába csomagolva, bálában kerülnek forgalomba. A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kísérôcímkén is olvashatók.

MÛSZAKI ADATOK
Tulajdonság
Neméghetôség
Deklarált hôvezetési tényezô
Páradiffúziós ellenállási tényezô
Névleges testsûrûség

Jel
—
λD
µ
ρsm

Vastagsági tûrés

T2

Vízfelvétel rövid ideig tartó
vízbe merítéskor
Vízfelvétel hosszú ideig tartó
vízbe merítéskor
Olvadáspont
CE tanúsítvány száma

Érték
A1
0,039
1
28

Mértékegység
—
W·m–1·K–1
—
kg·m–3

Vonatkozó szabvány
EN 13501-1
EN 12667, EN 12939
EN 13162
EN 1602

-5% vagy -5mm A számszerûen nagyobb (a),
(a); +15%
ill. kisebb (b) tûrést
vagy+15mm (b); eredményezô a mértékadó.

EN 823

WS

≤ 1,0

kg·m–2

EN 1609

WL(P)

≤ 3,0

kg·m–2

EN 12087

tt
> 1000
1390-CPD-0009/04/P

°C

DIN 4102
CSI a.s., Prága

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

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.

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