FACADER

PRODUKTPROGRAM

Part of the ROCKWOOL Group

Planker

Forbinder moderne
linjer og tradition

Basis
beklædning

Nem renovering
med et flot resultat

Naturfacader
Leg med
naturlige overflader
og designs

Moderne, alsidige planker til
traditionelle facadeløsninger.
Nem forarbejdning – klassisk
med not og fer.

Funktionelle facader, gavle,
brystninger eller stern. Lette at
vedligeholde. Ideel til fornyelse
og renovering af enfamiliehuse.

Facader med et naturligt udtryk, som
harmonisk passer ind i omgivelserne.
I samklang med natur og miljø.
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Side 58-67
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Alt hvad du har brug
for - og mere til!
De mange anvendelsesmuligheder for vores forskellige
facadeløsninger nødvendiggør en klar struktur, så du
let kan finde den løsning der opfylder netop dine krav
som arkitekt.
Produkterne er opdelt i forhold til de arkitektoniske
og tekniske kriterier, som er af afgørende betydning
for et byggeprojekt.

Designfacader
Vælg selv
form og farve

Premium
facader

Indhold

Skab et
enestående
indtryk

Vores virksomhed...........................................
Designfrihed...................................................
Materialekvalitet.............................................
Produkter........................................................
Tilbehør..........................................................
Teknisk information.........................................

Udtryksfulde designfacader til
imponerende bygninger. Med frihed
til selv at vælge farve, flade og form,
så enhver vision kan virkeliggøres.

Hvis du vil skabe noget helt ekstraordinært, har du brug for fuldstændig
designfrihed. Rockpanel Premium
tilbyder alt, hvad du behøver.
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Side 80-85
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Vores virksomhed

Release the
natural power
of stone to
enrich
modern living

Vores virksomhed

Vi har et klart mål
Vores mål er at levendegøre sten i alle
naturmaterialets facetter.
Det er vores mission, som er et nyt
kapitel i ROCKWOOL Groups historie.
Lad os sammen gå i gang med et nyt
kapitel!

Vi er en familie

ROCKWOOL Group ønsker at berige menneskers liv
på en bæredygtig måde. Vores produktsortiment
afspejler de mangfoldige behov i verden og hjælper
dig med at nyde det moderne livs bekvemmeligheder
samtidig med du reducerer dit CO2-fodaftryk.

Rockfons akustiske løsninger beskytter mod
uønsket støj, og giver samtidig ethvert ord og
enhver lyd en klar, præcis klang.

ROCKWOOL isolering bidrager til at skabe
energieffektive og sikre omgivelser for mennesker
og miljø.

Intelligente specialfibre der anvendes til f.eks.
bremser, skinner, belægning og pakninger.

Vores innovative facadeløsninger giver dig frihed
til at føre selv de vildeste designideer ud i livet.

Produkter fra Grodan hjælper dig med at øge
mængden af planteafgrøder, øge kvaliteten og
nedsætte de driftsmæssige risici.
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Rockpanels hovedkvarter

Vores virksomhed

Facader udført i naturlig basalt:
Pålidelig beskyttelse og godt design

Du har en klar ide til din bygnings form og funktion.
Med Rockpanel kan du designe facaden så den svarer
til dine visioner. Vi har mere end 25 års markedserfaring.
Udgangspunktet er det naturlige råstof, som vi anvender til produktionen af alle vores facadeplader: Basalt.
Den vulkanske stenart findes i næsten ubegrænsede
mængder i naturen og udgør basismaterialet for vores
facadeplader.
Pladerne er genanvendelige og har en ETA dokumenteret levetid på minimum 50 år. Dermed er
Rockpanel facadeplader et enestående, bæredygtigt
byggemateriale.

Da vores facadeplader er fremstillet af stenuldsfibre,
opfylder de de strengeste krav til strukturel brandsikring og bidrager dermed til optimal beskyttelse af
mennesker og miljø.
En Rockpanel-facade forener talrige egenskaber: Lang
levetid, bæredygtighed, lav vægt, nem montering og
modstandsdygtighed over for vejrlig.
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Hvert materiale
sin styrke
Lige så længe der har eksisteret bygninger,
har vi mennesker beklædt dem med
facader. For at beskytte og isolere dem
samt for at sikre dem en længere levetid.
Naturligvis også for at tilføre dem eksklusivitet og sætte vores eget individuelle
æstetiske præg på dem.
Traditionelle materialer såsom sten og træ
besidder ofte kun én af de egenskaber, der
er afgørende for facader.
Det ideelle facademateriale skal besidde
alle disse kvaliteter.
Det gør Rockpanel facadebeklædning!

Vores virksomhed

Et materiale har det hele:
Rockpanel facadebeklædning
Designfrihed
Mere end 200 farver og designs
Skræddersyede løsninger
Bøjning og vridning
Fræsning af mønstre
Smalle samlinger

Montagefordele
Lav vægt
Bearbejdning med
standardværktøj
Ikke retningsbestemt
Formfaste

Bæredygtighed
Genanvendelig
Naturligt råmateriale (basalt)
ETA bekræftet levetid på
minimum 50 år
Vandbaseret overflademaling

Holdbarhed
Farve- og UV-bestandig
Fugtresistent
Lav termisk udvidelse
Lav vedligeholdelse
Smudsafvisende

Brandsikkerhed
Materialeklasse A2-s1,d0 fås i alle
designs
Ingen brændende dråber
Ingen brandhæmmende
tilsætningsstoffer
Side
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Designfrihed

Giv facaden
farver!

Mere end 200
farver og designs

Samspillet mellem farver,
glansniveauer og designs kan
give facaden et enestående
udtryk.
Sæt kreativiteten fri og vælg
mellem over 200 farver og
designmuligheder.
Eller vælg din egen individuelle
farve – du kan vælge mellem
næsten alle RAL og NCSfarvenuancer.

Rockpanel
Lines²

Vælg en af vores RAL
farver eller en grundmaling, der er klar til
overmaling.

Designfrihed

Rockpanel
Uni

Vælg blandt et
udvalg af RAL-farver
for en enkel og
funtionel løsning.

Rockpanel
Ply

En grundmaling, der
er klar til overmaling
i den farve du ønsker

Rockpanel
Natural

Et råt og rent
design, der får en
varm mørk brunlig
patina.

Rockpanel
Woods

Et bredt udvalg af
træ-designs med et
naturligt udtryk

Rockpanel
Stones

Et udvalg
af dybdevirkende
sten-designs

Rockpanel
Colours

Vælg din foretrukne
farvetone blandt alle
vores RAL/NCS
farver

Rockpanel
Metals

Industrielt udtryk
med skinnende
metal-designs

Rockpanel
Chameleon

Ektravagante
designs der skifter
farve afhængig af
lys og synsvinkel.

Rockpanel
Premium

Kombiner vores
200+ farver og
designs for en
unik facade.

Mat,
halvblank eller
højglans?
Du vælger selv!

Vælg det glansniveu, der
passer bedst til dit design,
eller kombiner forskellige
glansniveauer for en endnu
større effekt.

Designfrihed

Design med forskellige glansniveauer

Leg med lyset
Når du skal realisere dit projekt, skal hver eneste detalje være perfekt. Derfor
tilbyder vi tre forskellige glansniveauer: mat, halvblank og højglans. Hvert
glansnivau har sit eget udtryk. Og ved at kombinere de forskellige glansniveauer kan du yderligere lege med lyset og skabe et helt personligt udtryk.

Mat
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Halvblank

Højglans

Linjespil og individuelle formater skaber en personlig facade fleksibelt og effektivt

Det hele starter med din vision for bygningen

Rockpanel tilpasser sig fleksibelt efter dine behov

Ud over farve og materiale er det først og fremmest udformningen af facaden, der tilfører en bygning dens karakter, sætter sit præg på omgivelserne.
Med Rockpanel har du frie hænder til selv at bestemme disse parametre –
kunstnerisk frihed og højeffektiv lønsomhed.

Hvis du ønsker et særligt pladeformat til udformningen af din facade, så
fremstiller vi det – skræddersyet efter mål.
Takket være vores innovative fremstillingsproces kan levering ske i alle
længder mellem 1700 og 3050 mm.
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Designfrihed

1700 mm

En facade der matcher både vision
og budget

3050 mm

Rockpanel facader er lette og hurtige
at montere. Individuelle pladeformater
sikrer et minimum af spild, og du opnår
en omkostningseffektiv løsning.
Slutresultatet kan dermed realiseres præcist
efter dine ønsker for bygningen. Fordi
det ganske enkelt passer – både hvad
angår udformning, tidsplan og budget.

1200 mm/
1250 mm
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Design
med naturens
former
Bøj og form
pladerne

Hvis du ser naturen som den
største arkitekt af alle - så vil
Rockpanel være et naturligt
valg.
Bøj og form din facade for et
klart og rent udtryk.
Du bestemmer formen, og
Rockpanel tilpasser sig dine
ønsker.

Designfrihed

Design med buer og kurver

Design med buer og kurver
Uanset hvordan dine visioner for bygningen ser ud, kan de virkeliggøres
med Rockpanel facadeplader.
Fortæl den historie, der gemmer sig bag ved arkitekturen, direkte på
facadens overflade. Gør din bygning til et blikfang med organiske former.
Bøj og vrid Rockpanel facadematerialet, så det opnår den ønskede form –
endda cirkelformet, hvis du ønsker det.
Formgiv i radier større end 1900 mm med Rockpanel Durable. Vores
facademateriale er nemt at bøje og vride, så det opnår næsten alle tænkelige former. Det sker helt enkelt på byggepladsen uden forbehandling.
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Leg med lys
og skygge
Fræsning og
perforering

Giv facaden en ekstra dimension:
Skab et ekstra visuelt element
og leg med lys og skygge ved
at fræse eller perforere facadebeklædningen.
Brug det som et dekorativt
element eller som et funktionelt
element.

Designfrihed

Design med fræsning eller perforering

Giv din facade karakter
Giv facadebeklædningen et stærkt udtryk. Integrer firmalogo, mønstre,
motiver eller tekster i facaden. Bygningsdesign og budskab fremstår på
denne måde krystalklart – bogstaveligt talt på facaden.
Det er muligt at tage højde for projektspecifikke ønsker og krav under
udviklingen af individuelle løsninger til udformningen. Som arkitekt har man
mange designmuligheder inden for fræsning og perforering og vi hjælper
gerne med at virkeliggøre din idé.
Lige præcis denne bearbejdningsform gør Rockpanel facademateriale så
enestående, og den er tilmed nem at realisere da der ikke skal efterbehandles.
Ved hjælp af perforering og lysindfald kan der skabes en interessant lys- og
skyggevirkning.

Lys kan strømme ud gennem perforeringer.
Således skabes der en flot optisk effekt, når det er mørkt.
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Elegant set
fra alle vinkler
Hjørner og kanter
som designelement

Med en omhyggeligt udvalgt
hjørneprofil eller en diskret
fastgørelse kan du tilføre din
facade et mere attraktivt udtryk.
På den måde viser elegante
facader også, at de har kant.

Designfrihed

Design hjørner og kanter

Fremhæv facadehjørner, og giv dem kant
Samlinger og hjørner fremhæver facadedesignet.
Kanterne på Rockpanel facadeplader skal ikke behandles for at beskytte
mod fugt. Vælg den hjørneløsning, der giver dit design mest dybde og
tilfører den sidste finish.
Du bevarer den kreative frihed i forbindelse med udformningen af facaden –
helt ned i hvert eneste hjørne. Med en profil i pladefarven eller med
maling af kanterne, der er afstemt efter farverne. Rockpanel profiler
udført i eksklusivt aluminium og kan fås i næsten alle RAL-/NCS-farver.
Fuge-, hjørne-, og tilslutningsprofiler vælges afhængig af produkt og
fastgørelse.
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Fastgør din
facade som du
ønsker det
Skruer, nitter,
søm, lim eller skjult
befæstelse

Skjult, diskret eller fuldt synlig.
Du kan frit vælge mellem
fastgørelsessystemer.
Fastgørelsen af Rockpanel
facadeplader handler ikke kun
om tekniske krav. Det er også
et designelement.

Designfrihed

Design med forskellige befæstigelsessystemer

Skruer, nitter, clips eller skjult befæstelse.
Du kan vælge frit.
Rockpanel plader kan monteres på mange forskellige måder.
Skruer eller nitter bruges til synlig, mekanisk montering. De kan matches
efter facadens farve eller som en bevidst kontrast.
En mere diskret og mindre synlig variant er søm, som næsten ikke kan ses.
Usynlig fastgørelse er også en mulighed: For hurtig og permanent klinkbeklædning kan Rockpanel facadeplader fastgøres med EasyFix Clips. Sidst,
men ikke mindst, tilbyder vi et skjult fastgørelsessystem. Med det kan du
nemt skabe en homogen facade med usynlig, mekanisk fastgørelse.

Skruer

Nitter

Skruer

Usynlig montage med lim

Lim
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Søm

Nitter

Søm

Klinkebeklædninger

Skjult befæstigelse

EasyFix Clip

Skjult befæstigelse

Materialekvalitet

Rockpanel: Den rette beklædning for facader af i dag og løsningen for morgendagens bygninger
Din kreativitet gør en bygning
uforglemmelig

Tag højde for miljøpåvirkninger

Tag ansvar for samfund og miljø

Fuld designfrihed

Robust og altid vejrbestandig

Indbygget bæredygtighed

Facaden er med til at definere en bygning.
Derfor er maksimal designfrihed så vigtig.
Kombiner alle vores farver, designs og overflader, hvordan du end ønsker det. Kombiner f.
eks. designs fra Rockpanel Woods eller Stones
med effekterne fra Rockpanel Chameleon eller
Metals.

Uanset om der er langvarig og intens solpåvirkning, sne, frost eller konstant regn: En facade
af høj kvalitet skal permanent kunne modstå
elementerne både visuelt og mekanisk. Det
er afgørende for at opnå maksimal levetid for
facaden, og det kræver robuste materialer.
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Materialekvalitet

På grund af klimaændringerne er miljøvenlige
materialer et væsentligt krav til bæredygtigt
byggeri. Bæredygtighed er en afgørende faktor
i alt, hvad vi gør. Basalt, grundmaterialet i
vores facadeplader, er et nærmest ubegrænset
råmateriale i naturen og det er genanvendeligt.
Et ansvarligt valg, nu og i fremtiden.

Tag højde for fremtiden

Sørg for sikkerheden

Nem håndtering

Permanent lav vedligeholdelse

Pålideligt brandsikker

Udvid dit kreative rum

Brandbeskyttelse er ofte en teknisk og æstetisk
udfordring. Den skal opfyldes med brug af
brandsikre materialer. Vores Rockpanel Premium
plader er klassificeret som Euroklasse A2 –
det miljøbevidste valg til høje bygninger og
bygninger med høje risici. Sikkerheden kommer
først – det går vi ikke på kompromis med.

Fuld fleksibilitet i håndteringen sikrer den
højeste effektivitet og det mindste spild.
De robuste, men fleksible og lette
Rockpanel Premium plader er nemme at
montere. Monteringen kan udføres med
standardværktøj som håndsave, rundsave,
stiksave og skruemaskiner.

Bygninger skal være visuelt tiltrækkende i
mange årtier. Holdbarhed kræver nem vedligeholdelse og pleje. Ud over optimal farveægthed er de selvrensende egenskaber også
vigtige. De betyder, at det meste snavs på
facaden simpelthen skylles væk af regnvand.
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Byg bæredygtigt
med Rockpanel

Alle Rockpanel produkter er bæredygtige –
fra naturens side.
Ligesom alle andre ROCKWOOL produkter
fremstilles de af basalt, der er et råstof,
som findes i næsten ubegrænsede mængder og kan genanvendes i produktionscyklussen.
Vi bestræber os hele tiden på, at vores
produkter i alle faser af deres livscyklus
bidrager til et sundt miljø og en bæredygtig anvendelse af ressourcerne.

Materialekvalitet

Byggeplads

Bæredygtighed fra
start til slut

Anvendelse af
produkterne

enanvend
ng

„Upcycling“ af sekundært råmateriale fra
andre industrier

Eg
e

Nedrivning/renovering

Rockpanel genanvendelsesordning
Råmateriale

Certifikater
Vi har en eksternt verificeret miljøvaredeklaration
(EPD i henhold til EN15804), som er verificeret af IBU
og dokumenterer Rockpanel facadebeklædningens
gode miljøegenskaber. Produktionen af Rockpanel
er certificeret efter ISO 14001. Alle Rockpanel
facadeplader har en levetid på minimum 50 år, hvilket
er officielt bekræftet af uafhængig 3. part (ETA).

Lang
levetid for
produkterne

l er

Det hele starter med det råmateriale alle vores facadeplader består af: basalt. Denne vulkanske stenart er
tilgængelig i rigelige mængder - jorden producerer
hvert år 38.000 gange mere basalt end ROCKWOOL
bruger.
Takket være vores unikke og højeffektive produktionsprocess er vi i stand til at producere mere end 400 m2
Rockpanel plader af kun 1 m3 basalt. Vi anvender
udelukkende grøn elektricitet i alle vores fabrikker og
kontorbygninger. Produktionsaffald genanvendes fuldt
ud, og op til 50% råmaterialet i vores facadeplader er
genanvendt materiale.

Produktion
af nye
stenuldsprodukter

Udvinding af basalt
- en uudtømmelig
ressource

s r å mate r ia

Effektiv produktionsprocess

e
els

re
Vo

Bæredygtighed er en nøglefaktor i alt hvad vi gør.
Vi ønsker at bidrage til en bedre verden og tage
vare på vores klode for fremtidige generationer.
Men hvordan bidrager vi til dette?

Basalt: Naturligt og findes i rigelige
mængder
Brug af lokale ressourcer tæt på
productionsstedet
Op til 50% genanvendt materiale
Produktionsprocess

Produktionsaffald genanvendes 100 %
1 m3 basalt bliver til > 400 m2 plader
Vandbaseret maling og coating
Genbrugsanlæg
ISO 14001-certificeret
Anvendelse af grøn energi
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Installation og anvendelse

 em og sikker forarbejdning
N
Minimal vedligeholdelse
Høj brandsikkerhed
Påvirkes ikke af fugt eller
temperaturudsving
Officielt bekræftet levetid 50 år (ETA)
Genanvendelse

 enanvendelig
G
Ingen kvalitetsforringelse

Sikkerheden går
vi ikke på
kompromis med
Vi mener at alle har krav på sikre omgi
velser, uanset hvor man bor, arbejder, leger
eller lærer: Sikkerhed er det vigtigste.
Her er det afgørende at man træffer de
rigtige materialevalg. Rockpanel facademateriale er fra naturens side modstandsdygtigt overfor brand og kan modstå meget
høje temperaturer. Med Rockpanel er du
altid på den sikre side med dine byggerier.

Materialekvalitet

Designfrihed med indbygget
brandsikkerhed
Brandsikkerhed som standard

Fuldstændig ubrandbar

Undgå at gå på kompromis mellem design og brandsikkerhed når du skal realisere dine projekter.
Rockpanel facader er fra naturens side både holdbare,
vejrbestandige og robuste. Fordi de er produceret af
stenuldsfibre kan de modstå særligt høje temperaturer.
I tilfælde af brand, bidrager Rockpanel facadeplader
ikke til brandens udbredelse fordi ingen brandbare
dele kan løsne sig eller falde af.

Rockpanel anbefaler ubrandbar (minimum brandklasse
A2-s1, d0 i henhold til EN 13501) for højhuse og
såkaldt “højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Med Rockpanel A2 facadebeklædning i kombination
med ubrandbar isolering, f.eks. ROCKWOOL stenuld,
er du sikker på at din bygning lever op til alle regler i
det danske bygningsreglement.
Med en underkonstruktion i aluminium eller stål
opfylder denne kombination kravene iht. den europæiske materialeklasse og der dermed klassificeret som
ikke-brandbar i overensstemmelse med nationale
byggebestemmelser.

Brandsikkerhed
Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er
baseret på test i kombination med ubrandbar isolering
af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant
ydeevnedeklaration (DoP).

Kompaktlaminat
Brand 1

256

Kompaktlaminat
FR Brand 1

216

Kompaktlaminat
FR Brand 2

200

Aluminiumskomposit
Material FR Brand 1 (4 mm)

70

Rockpanel (8 mm)

39

Rockpanel A2 (9 mm)

32

Fibercement Brand 1

23

Aluminiumskomposit
Material A2 Brand 2 (4 mm)

17

Panel type

Calorific
value
(MJ/m²)

På brund af meget lav brandværdi,
sætter Rockpanel A2 plader standarden
med meget lave PCS-værdier.

*	Produkterne ovenfor er i 8 mm tykkelse med mindre andet er angivet.
FR: Fire Retardent
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Trodser elementernes rasen, på smukkeste vis
Med en ventileret klimaskærm kan du
beskytte den udvendige isolering og
bygningens indre mod sol, nedbør og fugt.
Selve Rockpanel facadematerialet er også
godt rustet til at modstå alle former for
vejrpåvirkning.
Overfladen modstår permanent sol, vind
og regn. Farvernes friskhed og glans
bibeholdes over flere årtier. Desuden er
Rockpanel facadematerialet nemt at
vedligeholde.

Materialekvalitet

Beskyttet for fremtiden
og let at vedligeholde
Let at vedligeholde fra naturens side

Endnu mere beskyttelse med ProtectPlus

Garanti

Alle Rockpanel facadeplader er fra fabrikkens side
forsynet med en transparent vandbaseret maling - med
undtagelse af Rockpanel Natural og Rockpanel Ply.
Denne coating beskytter din facade mod UV-strålingspåvirkning og bevarer farverne i årevis.
Vi har gjort vores facadematerile så let at vedligeholde,
at det er tilstrækkeligt at rengøre dem med vand en
gang om året.

ProtectPlus giver din facade yderligere beskyttelse.
Den transparente coating øger UV-bestandigheden
yderligere samt tilfører facaden en selvrensende effekt.
Dette betyder at urenhederne på facaden simpelthen
skylles væk af regnvand. Selv graffiti kan fjernes uden
at beskadige facaden.
Rockpanel Premium, Woods, Stones, Chameleon og
Metals (ekskl. Aluminium White og Aluminium Grey) er
som standard coatet med ProtectPlus. Rockpanel
Colours kan leveres med ProtectPlus som tilvalg.
For yderligere information om rengøring og vedligeholdelse se ”Rengøring og vedligeholdelsesvejledning”
på vores webside.

Rockpanel tilbyder 10 års projektgaranti på
følgende produktlinjer: Rockpanel Lines², Uni,
Structures, Colours, Woods, Stones, Metals
og Chameleon.
På Rockpanel Premium tilbyder vi 15 års projektgaranti. Produkterne skal håndteres i
henhold til foreskrifterne med hensyn til opbevaring, håndtering og rengøring i et normalt
miljø. For at opnå denne garanti, skal projektet
registreres hos Rockpanel. For yderligere
information, venligst bestil et prøveeksempel
på vores garanticertifikat.

Før
Efter
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Modstår alle
miljøpåvirkninger

Skab en harmonisk og minimalistisk facade
med knasfuge-montage. Rockpanel facadepladerne påvirkes ikke af temperaturudsving, fugt eller regn. Fordelen ved dette
er at pladerne ikke slår sig eller udvider
sig, men bevarer sine dimensioner under
alle forhold.

Materialekvalitet

Uovertruffen dimensionsstabilitet:
Påvirkes ikke af fugt eller temperaturudsving
Horisontale og vertikale samlinger

Lineær udvidelseskoefficient
Rockpanel (10.5 . 10-3)
Beton (12 . 10-3)

Rockpanel

RP

Fibercement (15 . 10-3)

5mm

Kompaktlaminat (27 . 10-3)

3∙10-3 mm/
m∙K

HPL/FCB

9 ∙10-3 mm/ 15 ∙10-3 mm/ 21∙10-3 mm/ 27∙10-3 mm/
m∙K
m∙K
m∙K
m∙K

10mm

Høj dimentionsstabilitet

Fugtresistent

Ligesom det oprindelige materiale er Rockpanel
facadeplader formfaste. Selv kraftige udsving i temperatur eller luftfugtighed medfører praktisk talt ingen
ændring i længde og bredde.
Da udvidelseskoefficienten endog er lavere end for
beton, udsættes facadekonstruktionen ved beklædning med Rockpanel plader ikke, eller kun i ringe
omfang, for spændinger.
Du kan arbejde med smalle fuger på 5-6 mm.
I forbindelse med særlige anvendelsesformål er der
endda mulighed for montering med knasfuger.
Du opnår en rolig og jævn facadeoverflade og kan
også opføre udadhældende facader med afrundede
former sikkert.

Med Rockpanel facadeplader behøver du ikke
bekymre dig om fugtpåvirkninger. Der er ikke behov
for kantforsegling til beskyttelse mod fugt.
Skulle der være damptryk eller kondens bag klimaskærmen, afgives denne direkte til omgivelserne uden
ændring af de mekaniske eller optiske egenskaber.
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Nem og hurtig
montering

Sikker, effektiv og hurtig bearbejdning af
byggematerialerne er et vigtigt argument i
forbindelse med beklædning af facader.
Rockpanel facadeplader har en lang levetid
ligesom sten og er lige så nemme at
forarbejde som træ.
De er meget lette. Og bearbejdningen
foregår hurtigt og fleksibelt med standardværktøj.
Dermed sparer du monteringstid, så dit
byggeri bliver mere rentabelt - uden at gå
på kompromis med hverken design, form
eller funktionalitet.

Materialekvalitet

Let at håndtere og
bearbejde
Bearbejdning med standardværktøj

Mulighed for anderledes detailløsninger

Rockpanel facadeplader er lige så robuste som sten,
men det er legende let at forarbejde dem. Da de er
meget hurtigere at skære og tilpasse direkte på
pladsen end andre pladematerialer, kan du spare både
tid og omkosninger ved monteringen. Pladerne kan
bearabejdes med almindeligt standardværktøj som
håndsave, rundsave eller stiksave af god kvalitet.

Ethvert design og enhver facade- eller tagløsning kan
hurtigt og nemt realiseres med Rockpanel plader.
Det er nemt og hurtigt at montere dem med skruer,
nitter, ringsøm eller lim. Facadepladerne saves blot til
efter mål på stedet, hvorefter de kan fastgøres.

Let at montere
Monteringen af facaden er legende let - Rockpanel
facadeplader er lettere end traditionelt plademateriale. En Rockpanel standardplade med en tykkelse på 8
mm vejer kun 8,4 kg/m², hvilket sikrer enorme fordele
ved håndteringen på byggepladsen, både under
forarbejdningen på stedet og ved monteringen på
bygningen.

Vægt
Rockpanel (8 mm)

Kompaktlaminat (8 mm)
Fibercement (8 mm)

5 kg/m2

10 kg/m2

15 kg/m2

20 kg/m2
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Produkter

Hvilket produkt har du
brug for til dit projekt?

I arkitektur handler det først og fremmest om idéen
og bygningens tema. Og byggematerialerne skal
møde dine behov – ikke begrænse dem.
Med vores facadeløsninger gør vi det lettere for dig at
implementere dine ideer. Det er ligegyldigt, om fokus
er på funktionalitet eller naturlighed, individualitet
eller prestigefyldt design. Du vil hurtigt finde en
løsning blandt vores fem segmenter, der matcher din
arkitektoniske ide.

Planker

Forbinder moderne
linjer med tradition

Moderne, alsidige planker til traditionelle facadeløsninger. Nem forarbejdning – klassisk med not og fer.
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Produkter

Basis
beklædning

Nem renovering med
et flot resultat.

Funktionelle facader og tagbeklædninger, der er lette at vedligeholde.
Ideel til fornyelse og renovering af
enfamiliehuse.

Naturfacader

Leg med naturlige
overflader og designs

Facader med et naturligt udtryk,
som harmonisk passer ind i
omgivelserne. I samklang med
natur og miljø.

Design
facader

Vælg selv form
og farve

Udtryksfulde designfacader til
imponerende bygninger. Med frihed
til selv at vælge farve, flade og
form, så enhver vision kan virkeliggøres.
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Premium
facader

Skab et enestående
indtryk

Hvis du vil skabe noget helt ekstraordinært, har du brug for fuldstændig
designfrihed. Rockpanel Premium
tilbyder alt, hvad du behøver.

Planker
Forbinder moderne linjer
med tradition

Produkter

Rockpanel Lines2:
Hvis linjeføring er vigtigt
Leg med facadens traditionelle udtryk –
indføj linjer som gennemgående element eller designdetalje. Med Rockpanel
Lines2 kan du sætte dit eget særpræg på
bygningen, og nyfortolke den klassiske
not-/fer-profil. Utallige varianter, lang
levetid, let vedligeholdelse og omkostningseffektiv.

Rockpanel Lines2
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Produkter

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7004

RAL 1015

RAL 7016

Grå (grundmaling,
der er klar til
overmaling

Sortimentet
Produktlinje

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Bruttobredde

Rockpanel Lines²

Durable

10 mm

164 (S) / 295 (XL) x 3050 mm

146 (S) / 277 mm (XL)

Lines2

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Lines²

Rockpanel Lines²
10 mm

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

3-4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)

Forbinder moderne
linjer med tradition
10 mm

Brand
Brandklasse

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For
information vedr. det enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel
anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt ”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.)
Fysiske egenskaber
Tykkelse

10

mm

Vægt

10,5

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

kg/m3

Varmeledeevne

0,37

EN 325

EN 323

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag *
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) Colours

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

9,7

x10 -3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøjningsstyrke (f05)

27

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaber

Fås i 2 bredder (S og XL)
Dimensionsstabil
Robust og med lang levetid
Forarbejdning med standardværktøj
Minimal vedligeholdelse

* Gælder ikke for uventilerede konstruktioner.

Fastgørelsesafstande
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Rockpanel Lines² 10
b maks.

a maks.

Ringsøm

600

146/277

Skrue

600

146/277
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Basis
beklædning
Nem renovering med
et flot resultat

Produkter

Produkter

Basis
beklædning

Ideelt til forskønnelse og modernisering af mindre bygninger. Nem og hurtig
montering, uanset om det drejer sig om forskønnelse eller renovering: Rockpanel
Basis løsninger er robuste og egner sig godt til facader, gavle, brystninger eller
stern på alle hustyper. De er nemme at vedligeholde – og for ethvert budget.

Nem renovering med
et flot resultat.

Nem og hurtig montage, hurtigt og
effektivt - for ethvert budget
Nem at overmale
Lang levetid
Nem at montere
Bearbejdning med standardværktøj
der normalt anvendes til træ
Lav vægt
Fugtresistent
Minimal vedligeholdelse

Rockpanel Uni
En enkelt stil og lang levetid –
Rockpanel Uni står for tidløst design
og passer til ethvert budget.

Rockpanel Ply
Vælg en plade uden farve. Mal
selv Rockpanel Ply i enhver ønsket
farvetone.
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Rockpanel Uni:
Så enkel kan skønhed være
Tidløs tilgangsmåde inden for arkitek
turen udmærker sig ved klarhed. Hvis du
ønsker en funktionel løsning i klassiske
farver, er Rockpanel Uni sagen. Lang
levetid, hurtig montering. Velegnet til
gavle, stern, kviste, løsninger langs
taglinien og andre bygningsdetaljer –
og passer til ethvert budget.

Rockpanel Uni
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Produkter

RAL 9010

RAL 9001

RAL 9011

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7021

Sortimentet
Produktlinje

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Uni

6 mm

1200, 2500, 3050 mm

Uni

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Uni

Rockpanel Uni 6 mm

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

3 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)

Opgrader eller
renover dit hus
6 mm

Brand
Brandklasse

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det
enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2)
facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt ”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Tykkelse

6

mm

Vægt

6,3

kg/m²

EN 325

Masse pr. volumenenhed

1050

kg/m3

EN 323

Varmeledeevne

0,37

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 1.8
Sd (ved 23 °C og 85 % RF)

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

x 10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,303

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøjningsstyrke (f05)

≥ 24

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

3567

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaber

Kan let males over
Diffusionsåben
Fugtresistent
Let at bearbejde med almindeligt
standardværktøj

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Rockpanel Uni 6 mm
b maks.

a maks.

Ringsøm

400

300

Skrue

400

300
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Rockpanel Ply:
Påfør selv den farve, du ønsker
Findes din ønskefarve ikke i sortimentet,
eller vil du gerne fremhæve en særlig
overfladedetalje på en helt speciel og
individuel måde? Rockpanel Ply giver
dig frie hænder til at udtrykke dig med
en hvilken som helst farve. Den udgør
underlaget for din ønskefarve, og så har
den tilmed en lang levetid. Samtidig er
den et bæredygtigt alternativ til træ.

Klar til maling i din valgte farve
Pladerne er grundede fra fabrikken og
er lette at male. Pladerne kan males
med almindelig maling fra forskellige
producenter.

Basic Primer

Grå (grundmaling,
der er klar til
overmaling)
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Produkter

Sortimentet
Produktlinje
Rockpanel Ply

Produktudførelse
Ply

Tykkelse

Standardmål

8 mm

1200, 2500, 3050 mm

10 mm

1200, 2500, 3050 mm

Ply

Produktegenskaber
Rockpanel Ply 8 mm

Rockpanel Ply 10 mm

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

-

-

Gråskala

ISO 105 A02

B-s2,d0

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Tykkelse

8

10

mm

EN 325

Vægt

8

10

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1000

1000

kg/m3

Varmeledeevne

0,35

Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)
Brand
Brandklasse

Basisanvendelse.
Klar til maling i din
egen farve.
8 mm & 10 mm

Fysiske egenskaber

EN 353

0,35

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag *
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) Colours

*

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

9,7

9,7

x 10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,241

0,241

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaber
Bøjningsstyrke (f05)

≥ 15

≥ 15

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

3065

3065

N/mm²

EN 310

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Rockpanel Ply 8 mm

Rockpanel Ply 10 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringsøm

500

400

600

500

Skrue

500

500

600

600

 verflade med grundmaling, der er
O
klar til at blive malet over
Diffusionsåben
Fugtresistent
Bearbejdning med almindeligt
standardværktøj
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Naturfacader
Leg med naturlige
overflader og designs

Produkter

Produkter

Facader med et naturligt udtryk
i perfekt harmoni med omgivelserne

Naturfacader
Leg med naturlige
overflader og designs

God arkitektur søger og finder et smukt samspil med sine omgivelser. Med
Rockpanel Naturfacader kan du tage dette helt bogstaveligt. Gør brug af
naturens eget form- og farvespil. Og gør din bygning til en organisk, naturlig
del af sine omgivelser.

Udform din facade i naturens tegn
Naturligt udtryk
Bæredygtigt materiale
Genanvendeligt
Naturlig patinering (Natural)
Høj brandsikkerhed: A2-s1,d0 (tilvalg)
Lav vægt
Minimal vedligeholdelse

Rockpanel Natural
Den ubehandlede Rockpanel
Natural er rendyrket purisme.
Pladerne patinerer naturligt til
en smuk brun farve.

Rockpanel Woods
Tilfør din bygning et autentisk og
smukt trælook - holdbart og brandsikkert - med Rockpanel Woods.

Rockpanel Stones
Giv din bygning et autentisk og
naturligt sten-look med Rockpanel
Stones.
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Rockpanel Natural:
I samklang med elementerne
En facades sande skønhed viser sig
indimellem at være helt puristisk. Vis
mod, og lad sol, vind og regn være
aktive medspillere. Uden påføring af
maling eller overfladeforsegling lader
Rockpanel Natural elementerne
medvirke til udformningen af din
facade. Din bygning bliver en interaktiv medspiller fra første dag, idet den
på organisk vis indgår som en naturlig
del af omgivelserne.
Rockpanel Natural

Natural – farve
ved montering
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Produkter

Naturlig
farvenuance efter
ca. 6 uger
(afvigelser kan
forekomme)

Sortimentet
Produktlinje

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Natural

Durable

10 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Natural

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Natural

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Brand
Brandklasse

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det
enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2)
facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt ”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).

Ubehandlet.
Rockpanel plader i
sin reneste form.
Durable 10 mm

Fysiske egenskaber
Tykkelse

10

mm

EN 325

Vægt

10,5

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

kg/m3

Varmeledeevne

0,37

W/m∙K

EN 10456

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøjningsstyrke (f05)

≥ 27

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

N/mm²

EN 310

EN 323

Mekaniske egenskaber

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Rockpanel Durable 10 mm
b maks.

a maks.

Ringsøm

600

400

Skrue

600

600

Blindnitte

600

600

Disse plader, der udmærker sig ved en lang levetid, ændrer
udtryk, idet de påvirkes af det fremherskende klima på stedet.
Ligesom tilfældet er for andre naturmaterialer såsom træ, beton
og stål vil bl.a. solens lys og andre miljøpåvirkeninger over tid
for at tilføre en naturlig forvitring og farve.
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Ubehandlet materiale
Naturlig aldring
Dimensionsstabil
Rådner ikke

Rockpanel Woods:
Levende som træ og robust som sten
Giv bygningen et smukt naturligt udtryk
der kan danne en varm og levende
ramme for bygningens brugere. Giv
facaden et intenst, varmt og levende
træudtryk. Samtidig kan du opføre
byggeriet som den moderne arkitektur
kræver. Rockpanel Woods tilfører din
bygning et udtryk som træ. Samtidig
opnår bygningen den lange holdbarhed, dimensionsstabilitet og brandbeskyttelse, som kendetegner en facade
udført i sten.
Rockpanel Woods
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Produkter

Ceramic Oak

Rhinestone Oak

Carbon Oak

Slate Oak

Marble Oak

Caramel Oak

Black Oak

Ebony Agate

Ebony Limestone

Ebony Granite

Ebony Slate

Ebony Marble

Mahogany

Cherry

Alder

Teak

Beech

Oak

Merbau

Sortimentet
Produktlinje
Rockpanel Woods

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Durable

8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Woods

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Woods

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0 *

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)
Brand
Brandklasse

Et autentisk træudtryk.
Durable 8 mm
A2 9 mm
ProtectPlus

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde
omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt
”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Vægt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

1250

kg/m3

Varmeledeevne

0,37

EN 323

0,55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 3,5
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

-

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaber
Bøjningsstyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

* Ved montering med vindspærreplade. For information om brandklassificering for andre typer underkonstruktion se venligst ETA.

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Durable 8 mm

Autentisk træudtryk
Ingen optiske gentagelser
Træ der ikke kan brænde
Lav vedligeholdelse
UV-resistent, bevarer farverne

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringsøm

600

400

-

-

Skrue

600

600

-

-

Blindnitte

600

600

600

600

Fastlimning

600

Gennemgående
klæbefuge

-

-
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Rockpanel Stones:
Holdbart som sten, let at bearbejde
som træ
Lad dig inspirere af naturens mange
stentyper og design din facade med
et naturligt udtryk af sten. Byg med
stenens styrke, men med et fleksibelt
materiale der let kan tilpasses form
og dimension.

Rockpanel Stones
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Produkter

Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Graphite

Mineral Clay

Mineral Rust

Basalt Zinc

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Mineral Earth

Mineral Limestone

Concrete Platinum

Concrete Ash

Concrete Sand

Sortimentet
Produktlinje

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Stones

Durable

8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Stones

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Stones

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0 *

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)
Brand
Brandklasse

Sten så let som træ
8 mm (Durable)
9 mm (A2)
ProtectPlus

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt ”højrisiko”
bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Vægt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

1250

kg/m3

EN 323

Varmeledeevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 3,5
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

-

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøjningsstyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaber

* Ved montering med vindspærreplade. For information om brandklassificering for andre typer underkonstruktion se venligst ETA.

Fastgørelsesafstande
Maks. fastgørelsesafstande (mm)

Durable 8 mm

Lav vægt
Selvrensende
Lav vedligeholdelse
Kan bøjes og formes

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringsøm

600

400

-

-

Skrue

600

600

-

-

Blindnitte

600

600

600

600

Fastlimning

600

Gennemgående
klæbefuge

-

-
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Designfacader
Vælg selv form
og farve

Produkter

Rockpanel Colours
Giv facaden et farverigt udtryk med
æstetisk gennemtænkte detaljer.
Med Rockpanel Colours kommer
farver i spil som designelementer.

Produkter

Ekspressiv - i alle regnbuens farver

Designfacader

Design med masser af mod, ideer og farver.
Giv din facade et markent udtryk der skiller sig ud. Du har fuld designfrihed kun fantasien sætter grænser.

Vælg selv form
og farve

Design udtryksfulde facader
Stort udvalg af RAL og NCS-farver
Tilpassede farver efter kundeønske
Udtryksfulde designs
3D former (bøjning og krumning)
Mulighed for skjult fastgørelse
Høj brandsikkerhed: A2-s1,d0 (tilvalg)

Rockpanel Metals
Giv facaden et industrielt udtryk
med skinnende Rockpanel Metals
facadebeklædning.

Rockpanel Chameleon
Lad facaden skifte farve afhængig
af lysforhold og synsvinkel med
Rockpanel Chameleon.
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Rockpanel Colours:
Facinerende udvalg af farver.
Lad din facade falde godt ind i omgivelserne. Eller fremhæv detaljer i en
bymæssig kontekst. Du har fuldstændig
designfrihed og næsten alle farvetoner
er mulige. Ud over vores standard- og
special RAL-/NCS-farver, kan du vælge
næsten alle RAL-/NCS-farver hvis du
ønsker at skabe noget endnu mere unikt.

Side
72

Produkter

Sortimentet
Produktlinje
Rockpanel Colours

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Colours

Durable

6 mm, 8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre
Colours: 3-4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre
Colours: 3-4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0 *

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Produktegenskaber
Rockpanel Colours
Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)

Durable 6 & 8 mm
A2 9 mm (tilvalg)
ProtectPlus (tilvalg
for 8 og 9 mm)

Brand
Brandklasse

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde
omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt
”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Vægt

6 mm: 6,3
8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

1250

kg/m3

EN 323

Varmeledeevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 1,80
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) Colours

-

m

EN 12572

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 3,5
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

-

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

9,7

x10 -3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøjningsstyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaber

* Ved montering med vindspærreplade. For information om brandklassificering for andre typer underkonstruktion se venligst ETA.

Fastgørelsesafstande
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Durable 6 mm

Durable 8 mm

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringsøm

400

300

600

400

-

-

Skrue

400

300

600

600

-

-

Blindnitte

-

-

600

600

600

600

Fastlimning

-

-

600

Gennemgående
klæbefuge

-

-
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Stort udvalg af standardfarver
Kundetilpassede farver
Let at rengøre
RAL og NCS som reference

RAL 7001

NCS S 0520-R10B

RAL 9001

RAL 7012

RAL 9010

RAL 3015

RAL 7031

RAL 080 80 05

RAL 010 30 44

NCS S 0570-Y90R

RAL 2010

RAL 060 50 70

RAL 060 50 30

RAL 100 90 20

RAL 1015

RAL 9002

RAL 9003

RAL 7016

RAL 060 70 05

RAL 350 40 35

RAL 030 50 50

RAL 2012

RAL 8023

RAL 8001

RAL 100 90 50

RAL 095 70 10

RAL 100 80 05

RAL 7035

RAL 7021

RAL 7036

NCS S 4030-R50B

RAL 3028

RAL 040 50 70

RAL 050 40 40

RAL 060 60 50

NCS S 2050-Y

RAL 090 80 20

RAL 7030

RAL 7038

NCS S 1080-Y50R

RAL 1013

RAL 060 70 20

RAL 9011

RAL 7004

RAL 040 50 05

RAL 4004

RAL 3001

RAL 3016

RAL 8024

RAL 7006

RAL 1012

RAL 1002

RAL 7039

RAL 7010

RAL9016

RAL 000 50 00

RAL 060 50 05

RAL 4007

RAL 3004

RAL 040 40 50

RAL 060 30 20

RAL 070 70 60

RAL 1032

NCS S 3030-Y10R

RAL 080 40 05

RAL 7033

RAL 7024

RAL 7037

RAL 080 30 05

RAL 350 20 10

RAL 010 20 20

RAL 3009

RAL 8028

RAL 070 60 75

NCS S 5020-Y10R

RAL 080 30 10

RAL 7009

RAL 280 20 05

RAL 9005

RAL 7022

RAL 3007

RAL 020 20 05

RAL 075 40 30

RAL 6022

RAL 6015

RAL 5004

RAL 050 30 10

RAL 8022
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Produkter

RAL 120 80 20

RAL 200 50 05

RAL 240 80 05

RAL 5010

RAL 110 70 20

RAL 130 80 20

RAL 150 80 10

RAL 220 60 10

RAL 110 70 50

RAL 130 80 10

RAL 160 50 20

RAL 220 40 10

RAL 240 80 10

RAL 250 50 10

RAL 095 70 70

NCS S 3010-G20Y

RAL 170 40 10

RAL 210 90 10

NCS S 2050-B

RAL 240 30 10

RAL 250 40 15

RAL 095 50 50

RAL 140 60 10

NCS S 3050-G

NCS S 2010-B70G

NCS S 3040-B20G

NCS S 6020-B

RAL 5000

NCS S 6010-G50Y

NCS S 2070-G30Y

NCS S 2060-B90G

RAL 6034

RAL 5021

RAL 5008

RAL 280 30 25

RAL 6013

RAL 130 60 30

NCS S 1040-B70G

RAL 190 40 15

RAL 210 40 25

RAL 5001

RAL 5022

RAL 100 40 20

RAL 130 50 30

RAL 6028

RAL 200 30 10

RAL 210 30 30

RAL 260 20 20

RAL 5003

RAL 100 30 20

RAL 6001

RAL 180 20 05

RAL 220 20 10

RAL 5011

RAL 270 30 15

NCS S 8010-G30Y

¿
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Colours
Durable 6 & 8 mm
A2 9 mm (tilvalg)
ProtectPlus (tilvalg for
8 og 9 mm)

Et komplet oversigt over farveudvalget
for Rockpanel Colours. Ud over dette
sortiment, er næsten alle RAL/NCS
farver mulige.

De gengivne farver giver et godt indtryk af
de faktiske farver. Det er dog ikke muligt at
gengive farverne nøjagtigt på tryk. Vi sender
gerne vareprøver til dig – kontakt os på
www.rockpanel.dk.

Rockpanel Metals.
Blank overflade med et industrielt udtryk.
Giv facaden et elegant, industrielt udtryk med Rockpanel Metals.
Med sin specielle overflade tryller Rockpanel Metals enestående
effekter frem på facaden når den rammes af lys.
Elemental Metals serien består af de vigtigste ædelmetaller som f.
eks. guld, sølv og platin. Den indeholder også andre velkendte
metaller som f.eks. aluminium, stål og kobber.
Advanced Metals serien indeholder designs, der giver facaden et
markant udseende. Vores avancerede teknologi har givet dem en
særlig patineret finish, der holder i årtier. De rustikke designs er fulde
af karakter.

Rockpanel Metals
Elemental Metals

White Aluminium

Grey Aluminium

Steel

Gunmetal

Platinum

Yellow Gold

Classic Gold

Silver

Verdigris

Dark Copper

Bronze

Electrum

Titanium

Ultramarine

Copper

Advanced Metals
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Produkter

Brass

Sortimentet
Produktlinje

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Metals

Durable

8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Metals

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Metals

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0 *

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)

Durable 8 mm
A2 9 mm (tilvalg)
ProtectPlus*

Brand
Brandklasse

* Ekskl. Aluminium White og Aluminium Grey

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt ”højrisiko”
bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Vægt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

1250

kg/m3

Varmeledeevne

0,37

EN 323

0,55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 3,5
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

-

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaber
Bøjningsstyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

* Ved montering med vindspærreplade. For information om brandklassificering for andre typer underkonstruktion se venligst ETA.

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Durable 8 mm

Moderne metaldesigns
Selvrensende
Ikke retningsbestemt

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringsøm

600

400

-

-

Skrue

600

600

-

-

Blindnitte

600

600

600

600

Fastlimning

600

Gennemgående
klæbefuge

-

-
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Rockpanel Chameleon:
En iøjenfaldende facade der skifter
farve afhængig af lys og synsvinkel.
Gør din bygning til et blikfang, der til
stadighed skifter udtryk, men konstant
imponerer og inspirerer. Farvenuancen
skifter hele tiden afhængigt lysforhold
og af den vinkel, man betragter bygningen fra. Hemmeligheden bag disse
levende farver er et specielt lag med
krystaleffekt. Krystallagets virkning er
holdbart og godt beskyttet i mange år.

Rockpanel Chameleon

Light purple – Light brown

Purple – Green – Blue

Red – Gold – Purple

Green – Brown

Side
78

Produkter

Sortimentet
Produktlinje

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Chameleon

Durable

8 mm

1200, 2500, 3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200, 2500, 3050 mm

Durable

A2

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0 *

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Chameleon

* Yderligere oplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaber
Rockpanel Chameleon
Optisk egenskab
Farveægthed (5000 timer)

Durable 8 mm
A2 9 mm (Tilvalg)
ProtectPlus

Brand
Brandklasse

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde
omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt
”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Vægt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse pr. volumenenhed

1050

1250

kg/m3

Varmeledeevne

0,37

EN 323

0,55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag < 3,5
Sd (ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

-

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaber
Bøjningsstyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

* Ved montering med vindspærreplade. For information om brandklassificering for andre typer underkonstruktion se venligst ETA.

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Durable 8 mm

Kamæleon-effekt
Ikke retningsbestemt
Selvrensende

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringsøm

600

400

-

-

Skrue

600

600

-

-

Blindnitte

600

600

600

600

Fastlimning

600

Gennemgående
klæbefuge

-

-
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Premium
facader
Skab et helt unikt
udtryk

Produkter

Produkter

Rockpanel Premium: Sæt fantasien
fri og skab unikke facader.
Hvis du ikke vil gå på kompromis med udformningen og detaljerne i dit
projekt, er Rockpanel Premium svaret på dine ønsker. Find den rigtige
facadeløsning – der er nærmest ingen grænser.

Premium
Premium A2
11 mm
ProtectPlus
Individuelle designs

Rockpanel Premium.
Individuelle facadedesigns

ALL

PROTECT PLUS

ALL

Rockpanel Premium kombinerer alle
de fordele, som knytter sig til
Rockpanel facadeplader og derudover byder de på en lang række
fordele, som er ud over det sædvanlige.

Kun fantasien sætter grænser
Uanset din ide, så tilpasser
Rockpanel Premium sig efter dine
ønsker – med individuelle farver og
designs samt individuelle formater
præcist efter mål.

Individuelle designs
Kombiner alle vores farver, designs
og overflader præcis som du ønsker
det. Kombineer for eksempel
mønstrene fra Rockpanel Woods
eller Stones med effekterne fra
Rockpanel Chameleon eller Metals.

Skjult befæstigelse
Ingen synlige skruer eller nitter kun den rene facade. Vores system
til mekanisk skjult befæstigelse
sikrer en hurtig og let montage og
garanterer fuld stabilitet.

ProtectPlus som standard
Beskyt dine facader mod ydre
påvirkninger - Meget effektiv
beskyttelse mod snavs og graffiti.

Brandsikkerhed
Med Rockpanel Premium opfylder
du altid særligt høje krav til brandbeskyttelse, idet facadepladerne er
klassificeret som A2-s1,d0 i henhold
til EN 13501-1.

Mat, halvblank eller højglans
Rockpanel Premium tilbydes i tre
forskellige glansniveauer: Mat,
halvblank eller højglans.
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Individuelle designs
Kundetilpassede pladeformater
Brandklasse A2-s1,d0 som standard
3 forskellige glansniveauer
ProtectPlus coating som standard

Rockpanel Premium.
Fuld designfrihed
Rockpanel Premium giver dig friheden
til at designe individuelle og
ekseptionelle bygninger. Premium
materialer, frit designvalg og
individuelle formater giver uanede
muligheder. Og naturlgvis opfyldes de
særligt høje krav til brandsikkerhed:
Euroklasse A2-s1,d0.

© Photo by Create Construction and John Wellings Photography
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Produkter

Sortiment
Produktlinje

Produktudførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Premium

A2

11 mm

1200/1250 x 1700-3050 mm

Premium

Produktegenskaber
Rockpanel Premium

Premium A2

Enhed

Test-/klassificeringsmetode

4 eller bedre

Klasse eller gråskala

ISO 105 A02

A2-s1,d0

Euroclass

EN 13501-1

Optisk egenskab
Faveægthed, ProtectPlus (5000 timer)
Brand
Brandklasse

Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte
anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt ”højrisiko” bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).
Fysiske egenskaber
Tykkelse

11

mm

EN 325

Vægt

13.75

kg/m²

Masse pr volumenenhed

1250

kg/m3

EN 323

Varmeledeevne

0.55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

N/A

m

EN 12572

Varmeudvidelseskoefficient

9.7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fugtudvidelseskoefficient (efter 4 dage)

0.206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaber
Bøjningsstyrke (f05)

≥ 25.5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elasticitetsmodul m(E)

≥ 4740

N/mm²

EN 310

Fastgørelsesafstand
Maks. fastgørelsesafstand (mm)

Rockpanel Premium A2, 11 mm
b maks

a maks

Blindnitte

750

750

Skjult (Skjult befæstigelse TU-S)

750

600
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Individuelle farver,
designs og pladeformater
Euroklasse A2-s1,d0
og ProtectPlus som
standard

Tilbehør

Tilbehør
Mekanisk befæstelse

Skjult befæstelse

Befæstelsesmetode

Egnet til disse
Rockpanel
produkter

Farve

Ringsøm 27 mm

Lines² 10 mm

Rustfrit stål

Ringsøm 32 mm

Natural /
Chameleon / Ply

Rustfrit stål

Uni

Standardfarver

Colours

Standard, special og kundetilpassede
farver

HP søm 35 mm

Skruer 35 mm

Kan anvendes i kombination med Rockpanel Premium A2 plader i 11 mm
tykkelse.
Mængde

Skjulte ankre TU-S-6x 11-A4*

500 stk. pr. æske

Skjulte ankre TU-S-6x 13-A4**

500 stk. pr. æske

HSS-DrilL bit 6,0 x 43,5

1 stk.

Universalbor med dybdestop

1 stk.

* Anvendes med en 3 mm plade clip
** Anvendes med en 5 mm plade clip

Woods / Stones /
Metals

Woods / Stones / Metals

Natural /
Chameleon / Ply

Rustfrit stål

Uni

Standardfarver

Article

Width

Quantity

Colours

Standard-, special- og kundetilpassede
farver

EPDM Skumfugebånd (selvklæbende)

36 mm

50 m1

Woods / Stones /
Metals

Woods / Stones / Metals

EPDM FSkumfugebånd (selvklæbende)

60 mm

50 m1

Natural /
Chameleon / Ply

Rustfrit stål

EPDM Skumfugebånd (selvklæbende)

80 mm

50 m1

Uni

Standardfarver

EPDM Skumfugebånd (selvklæbende)

100 mm

25 m1

Colours

Standard-, special- og kundetilpassede
farver

Woods / Stones /
Metals

130 mm

25 m1

Woods / Stones / Metals

EPDM Skumfugebånd (selvklæbende)

Limsystem
Mængde

Anslået forbrug pr. 100 m2

Rockpanel Tack-S (certificeret)

290 ml

50 tuber

Primer MSP Transparent til
bagsiden af pladerne

500 ml

6 dåser

Prep M Primer til underkonstruktion
af aluminium

500 ml

2 dåser

Skumtape (dobbeltklæbende)

25 m1

12 ruller

Rensemiddel liquid 1

1 ltr

1 dåse
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Tilbehør

Skjult befælstelse

Øvrigt tilbehør

Rockpanel Graffiti Renser

780 ml

Rockpanel kantmaling
(kun Rockpanel Colours)*

780 ml

* Special- og customfarver fås kun sammen med bestilling af facadeplader. Til kantmaling
af Rockpanel Woods, Stones, Metals og Chameleon anbefales en kantmaling i RAL 9005
(dybsort).

Profiler
Føsteklasses hjørneprofiler, kantprofiler, pladesamlingsprofiler og startprofiler
af aluminium fås i næsten alle RAL-/NCS-farver. Kontakt venligst Rockpanel for
information om lokale leverandører.

Aluminiumsprofiler - Rockpanel plader

Aluminiumsprofiler - til Rockpanel Lines2

Standardlængde 3055 mm

Farver

Profilstørrelse*

Standardlængde 3055 mm

Farver

Profilstørrelse

A-profiler

Blank
Standard
Special/custom

6, 8, 10 mm

C-profiler

Blank
Standard
Special/custom

10 mm

B-profiler

Blank
RAL 9005 / RAL 9010

Standardstørrelse, der
passer til alle tykkelser

D-profiler

Blank
Standard
Special/custom

10 mm

C-profiler

Blank
Standard
Special/custom

6, 8, 10 mm

E-profiler

Blank
Standard
Special/custom

10 mm

D-profiler

Blank
Standard
Special/custom

6, 8, 10 mm

F-profiler

Blank
Standard
Special/custom

10 mm

E-profiler

Blank
Standard
Special/custom

6, 8, 10 mm

H-profiler

Blank
Standard
Special/custom

10 mm

F-profiler

Blank
Standard
Special/custom

6, 8, 10 mm

I-profiler

Blank

10 mm

G-profiler

Blank
Standard
Special/custom

8 mm

J-profiler

Blank

10 mm

H-profiler

Blank
Standard
Special/custom

6, 8, 10 mm

K-profiler *

Blank

10 mm

I-profiler

Blank

Standardstørrelse der
passer til alle tykkelser

J-profiler

Blank

Standardstørrelse der
passer til alle tykkelser

*		 9 mm tykke plader (A2) kræver et 10 mm profil

Hvis du vil bruge andre fastgørelsesmidler end dem fra Rockpanel sortimentet, skal du altid kontrollere,
at de er egnede, og at specifikationerne opfylder kravene til anvendelsen kombineret med Rockpanel
facadeplader. Arbejde med fastgørelsesmidler fra andre leverandører falder ind under den pågældende
producents ansvar, tekniske godkendelser og garantier.

* En nem og usynlig afslutning af Rockpanel Lines2 ved sokkelniveau kan opnås ved at anvende Rockpanel startprofil, type K.
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Kendetegn

Bemærk

PANELER

Grundlæggende
anvendelsesformål

Rockpanel Lines2

Rockpanel Uni

NATURFACADER
Rockpanel Ply

Rockpanel Natural

Rockpanel Woods

Rockpanel Stones

ANVENDELSE
Høj facade****
Lav facade
Detaljerede tagløsninger

Højde < 10 m

ÆSTETIK

Beklædningstype
Plade
Not og fer
Klinkbeklædning

(EasyFix kun til Durable
eller to synlige
fastgørelser)

Dimensioner
Standarddimension (mm)
Standarddimension (mm)
Individuelt kundemål
Speciel bredde (mm)
Tykkelse (mm)
Overflade

2500x1200 / 3050x1200
3050x164 / 3050x295
               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

10

8

8

Trælook

Stenlook

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

1250
8 & 10

6&8

8 & 10

Ubehandlet
Grundering
Farvet overflade
Individuel overflade
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
Vedligeholdelse

Mat
Silkemat
Med højglans
*
          Let

Kan males over
Selvrensende
Fastgørelser
Ikke synlig fastgørelse

**

    Let

Mekaniske egenskaber
Limet

Skruer/bolte
Søm
Nitter
MATERIALEEGENSKAB
Materialeklasse***

*
**
***
****

B-s1,d0 / B-s2,d0
A2-s1,d0

Vedligeholdelse af Rockpanel Ply afhænger af den valgte maling. Kontakt venligst farveproducenten.
Rockpanel Natural-plader ældes på naturlig vis. Yderligere oplysninger, se produktdatabladet.
Brandklassifikation afhænger af konstruktion, se ETA
Til højhusbyggeri anbefaler vi vores A2 plader (A2-s1,d0)
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Produktoversigt

DESIGNFACADER
Kendetegn

Bemærk

Rockpanel Colours

PREMIUMFACADER
Rockpanel Colours
ProtectPlus

Rockpanel Metals

Rockpanel Chameleon

Rockpanel Premium

ANVENDELSE
Høj facade
Lav facade
Detaljerede tagløsninger

Højde < 10 m

ÆSTETIK

Beklædningstype
Plade
Not og fer
Klinkbeklædning

(EasyFix kun til Durable
eller til synlige
fastgørelser)

Dimensioner
Standarddimension (mm)
Standarddimension (mm)
Individuelt kundemål
Speciel bredde (mm)
Tykkelse (mm)
Overflade
Ubehandlet
Grundering
Farvet overflade
Individuel overflade
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
Vedligeholdelse

2500x1200 / 3050x1200
3050x164 / 3050x295
               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

6&8

8

8

8

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

               Valgfri(t)

1250

Mat
Silkemat
Med højglans

Kan males over
Selvrensende
Fastgørelser
Ikke synlig fastgørelse

Mekaniske egenskaber
Limet

Skruer/bolte
Søm
Nitter
MATERIALEEGENSKAB
Materialeklasse

B-s1,d0
A2-s1,d0

Side
91

9

BUILDING INSPIRATIONS
www.rockpanel.dk
Part of the ROCKWOOL Group

Få mere at vide om os, se inspirerende projekter
og bestil en vareprøve

www.facebook.com/rockpanel
Vær den første til at læse om vores nyeste, internationale projekter.
www.twitter.com/rockpanel

Engager og ingerager.

www.instagram.com/rockpanel
Bliv inspireret.

ABDK202105 / DK / Version 2.0

Få de seneste nyheder og opdateringer.

