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Cele 7 beneficii ale 
bazaltului 

Proprietăți ale apei 
Gestionează cea mai importantă 

resursă a noastră. 

Circularitate 
Material reutilizabil și reciclabil. 

Rezistență la foc 
Rezistă la temperaturi de peste 1000°C. 

Proprietăți termice 
Se economisește energia prin 

menținerea unei  
temperaturi interioare și a unui climat 

interior optime. 

Calități estetice 
Îmbină performanța cu avantajele 

estetice. 

Durabilitate 
Performanță crescută și stabilitate mai 

mare la costuri mai reduse. 

Capacități de izolare 
fonică 

Blochează, absoarbe și îmbunătățește 
zgomotele.   



Totul se rezumă la rezistență 
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Vată minerală bazaltică ROCKWOOL poate rezista la 
temperaturi de peste 1000 °  
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Noi vă protejăm spațiile de zgomote nedorite 

O ușă trântită, o masă deplasată, tocurile care au 
impact asupra podelei: acestea sunt câteva 
exemple de surse de zgomot de impact. Vata 
bazaltică ROCKWOOL poate reduce transmiterea 
sunetelor de impact si aeriene 
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Suntem pe termen lung 
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Performanța termică a vatei bazaltice 
ROCKWOOL rămâne nemodificată pentru mai 
mult de 55 de ani 



Materia primă este una dintre cele mai abundente pe planetă 

 © ROCKWOOL International A/S 6 

In timp ce oceanele acoperă 71% din suprafața 
Pământului, ele reprezintă doar 0,02% din 
masa totală a planetei noastre 



Este natura care dă înapoi naturii 

Procesul de producție a vatei bazaltice 
ROCKWOOL utilizează aproximativ 97% 
materiale minerale - bazalt, diabaz, cocs, 
calcar, precum și materiale reciclate (de 
exemplu vată minerală, brichete, zgură). 
Restul de 3% sunt lianți. 



Flexibilă și rezistentă la foc 
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Produsele ROCKWOOL pot fi fie flexibile, fie 
rigide, putând oferi o gamă completă de soluții 
care să corespundă nevoilor dumneavoastră 



    

Permeabilă la vapori. Nu reține apa 
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Putem crea produse cu proprietăți de respingere a apei 
care se pot menține uscate și vă pot proteja de umiditate. 

In același timp produsele ROCKWOOL sunt permeabile 
la vapori şi permit trecerea vaporilor de apă din interior 
spre exterior prevenind astfel condensul.  

 

 

 

1% 
ROCKWOOL stone wool can 
be engineered  
to absorb <1% of its volume in 
water 

38% 
Gravel approximately absorbs up 
to 38% of  
its volume in water 

40% 
Lava absorbs up to 40% of 
its volume in water 
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Unde se poate utiliza vata bazaltica? 
 

 
 



1. PODELE- oferă o soluție de izolație termică pentru 
toate tipurile de podele și pardoseli. 

2. PEREȚI EXTERIORI - Sistemele de izolație a pereților 
exteriori cu tencuială sau material de placare 
îmbunătățesc siguranța la incendiu a unei clădiri, fără 
să utilizeze spațiul interior 

3. ACOPERIȘ INCLINAT- Izolația acoperișului este 
utilizată frecvent în construcțiile rezidențiale, pentru a 
reduce pierderea căldurii.  

4. PEREȚI INTERIORI - Produse pentru toate tipurile de 
pereți interiori, pereți anti-incendiu, pereți de izolare a 
incendiului și pereți despărțitori - indiferent dacă 
structura de rezistență este din zidărie, lemn sau cadre 
metalice 

5. SUBSOL – Izolația plafoanelor din subsol poate 
reduce consumul de energie și asigură o temperatură 
confortabilă a podelei 
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Crearea spațiilor de locuit 
în prezent și în viitor 
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Construirea unor orașe cu 
condiții mai bune de locuit 

1. FAȚADE VENTILATE și FAȚADE TENCUITE  

MATERIALE DE TERMOIZOLARE A FAȚADELOR EXTERNE - 
Asigură o combinație unică între libertatea de design și proprietățile 
termice 

 

2. ACOPERIȘ PLAT /TIP TERASĂ- Izolația acoperișului plat este 
utilizată frecvent în construcțiile industriale și comerciale, pentru a 
reduce pierderea căldurii, oferind o soluție de izolație termică cu 
densitate dublă pentru toate tipurile de acoperiș 

3. PODELELE - oferă o soluție de izolație termică pentru toate tipurile 
de podele și pardoseli. 

 

 

 

SOLUȚIILE NOASTRE - se adaptează tuturor tipurilor de construcții și 
pot fi aplicate pentru acoperișuri, mansarde, pereți și podele, creând 
spații cu o temperatură interioară optimă, fără suprafețe reci. În zonele 
cu climat cald, acestea ajută la izolația împotriva căldurii și reduce 
nevoia de aer condiționat. Acest confort termic crește productivitatea și 
eficiența la locul de muncă 
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Moduri inovatoare de a îndeplini 
standardele de siguranță și cu 
privire la energie din viitor 

1. INSTALAȚII TEHNICE HVAC - Vata minerală bazaltică oferă 
clădirilor un plus de rezistență prin izolarea sistemelor de 
încălzire, de ventilație și de aer condiționat (HVAC), lucru 
care crește securitatea la incendiu a clădirilor 

2. PEREȚI INDUSTRIALI - Izolație termică pentru pereți dubli 
din metal și panouri sandwich care nu lasă goluri în stratul 
izolant, lucru care ajută la menținerea căldurii sau aerului 
proaspăt în interior, păstrând astfel confortul termic 

3. INDUSTRIA DE PRELUCRARE - Oferă soluții de izolație de 
înaltă calitate pentru izolație rezistentă la foc în diferite 
procese industriale 

4. SOLUȚII ADAPTATE NEVOILOR - Adecvate în special 
pentru toate instalațiile industriale, precum conducte de abur 
sub presiune, reactoare, furnale și coșuri de fum etc. 
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Moduri inovatoare de a îndeplini 
standardele de siguranță și cu 
privire la energie din viitor 

1. MARITIMĂ ȘI OFFSHORE - Liniile noastre de produse 
tehnice de izolație oferă o gamă vastă de soluții și sisteme 
pentru izolația termică în industria maritimă și offshore 



CONFIDENTIAL | Author Name | Month 2017 | © ROCKWOOL International A/S 

1 

2 

Proprietăți de izolare fonică 

Pace și liniște combinate 
1. IZOLAȚIE ANTI VIBRATII- Vata minerală bazaltică oferă 

un tratament anti-vibrații ultra-eficient pentru căile ferate, 
liniile de tramvai și liniile de mare viteză convenționale, 
precum și protecția podurilor din beton 

2. IZOLAȚIA ZGOMOTELOR DE IMPACT- protejează 
locuințele construite deasupra și în jurul liniilor de metrou și 
trenurilor 
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Performantele produselor ROCKWOOL 
 

 
 

 
 
 



Acoperișuri înclinate. Pereți despărțitori.  
Podele. Pardoseli. Tavane.   
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MULTIROCK Slimpack  ʎ =0.037 
AIRROCK LD Slimpack  ʎ =0.037 
AIRROCK ND Slimpack  ʎ =0.035 
 
ACOUSTIC NEW   ʎ =0.037 
ACOUSTIC EXTRA NEW  ʎ =0.033 (AFr 25)  
 
STEPROCK ND/HD  ʎ =0.037 
 
CEILINGROCK FW1 ʎ =0.035 

Soluțiile noastre se adaptează tuturor tipurilor de 
construcții și pot fi aplicate pentru acoperișuri, 
mansarde, pereți și podele, creând spații cu o 
temperatură interioară optimă, fără suprafețe reci. 



Termosisteme. Pereți exteriori  
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FRONTROCK CASA  NEW 
Cele mai bune proprietati termice  
ʎ =0.034 
 
FRONTROCK MAX PLUS  
Best seller  
ʎ =0.035 
 
FRONTROCK RENO  
Cele mai bune proprietati mecanice 
 ʎ =0.036 
Fp= 500 N  
 
 

Soluțiile noastre se adaptează tuturor tipurilor de 
construcții și pot fi aplicate pentru pereți exteriori 
creând spații cu o temperatură interioară optimă, fără 
suprafețe reci. 
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Inovații 

Tehnologia Dual Density  

AVANTAJE 
 
Rezistență mai mare la încărcări mecanice punctuale 
PL – «walkability», «rezistenta la smulgere», «lovituri» 
 
Densitate medie mai mica - adaptabilitate 
 
Izolație termică superioară  
 
Ușurința în aplicarea mortarului 



Acoperișuri tip terasă 
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HARDROCK ENERGY  Best Thermal 
Dual Density ʎ =0.036 
 
MONROCK MAX E Optimal Solution Cost vs Performance 
Dual Density ʎ = 0,038 PL 600 N 
 
HARDROCK MAX E Best mechanic  
PL 800 N / CS 70 kPa 
 
DACHROCK Monodensity 150 kg/m3 

Soluțiile noastre se adaptează tuturor tipurilor de 
construcții și pot fi aplicate pentru acoperișuri plate, 
tip terasă, acoperișuri înclinate izolate deasupra 
căpriorilor și pardoseli, creând spații cu o 
temperatură interioară optimă, fără suprafețe reci. 



Fațade ventilate 
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Dual Density  
VENTIROCK DUO ʎ =0.035 
VENTIROCK DUO FB1 
 
Monodensity 
AIRROCK LD (FW1,FB1) 
AIRROCK ND (FW1,FB1) 
AIRROCK HD (FW1,FB1) Optimal Solution 
AIRROCK XD (FW1,FB1)  
 
 
FIXROCK FB1 

Soluțiile noastre se adaptează tuturor tipurilor de 
construcții și pot fi aplicate pentru acoperișuri, 
mansarde, pereți și podele, creând spații cu o 
temperatură interioară optimă, fără suprafețe reci. 



Izolații tehnice și industriale 
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PIPO ALS cochilii 
Larock 32,40 lamela 
Techrock 80 ALS 
PROROX 
 
CONLIT DUCTROCK  REI120. REI60 
CONLIT STEEPROTECT pana la 240 minute 
PYROROCK  EI 30, EI45, EI60  

Soluțiile noastre se adaptează tuturor tipurilor de 
construcții și pot fi aplicate pentru acoperișuri, 
mansarde, pereți și podele, creând spații cu o 
temperatură interioară optimă, fără suprafețe reci. 
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REDArt  Adeziv 
Gama Frontrock Dual Density 
Dibluri  
REDArt Masă de șpaclu 
REDArt Plasă de armare  
REDArt Amorsă Siliconică 
REDArt Tencuială Siliconică  

Accesorii 
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ETICS  
(External Thermal Insulation Composite System) 
Sistem de izolare termica compozit 

4 
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ÎNTREBĂRI?  
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