
ROCKWOOL, izolații 
pentru casa ta

ACOPERIȘ ÎNCLINAT (MANSARDĂ)
Izolație între și sub căpriori
Multirock, Multirock C
Airrock LD, ND
(ALS)

FAȚADĂ VENTILATĂ
Fixrock (FB1)

Airrock LD, ND, HD
(FB1, FW1)

PARDOSELI FLOTANTE
Șapă  uscată
Steprock HD

IZOLAȚIE 
TEHNICĂ

Larock
Pipo

Conlit

Șapă umedă
Steprock LD, ND

PEREȚI DE
COMPARTIMENTARE
Izolație între plăcile 

de gips-carton
Multirock, Multirock C

Airrock LD, ND, HD, XD

PARDOSELI DIN LEMN
Izolație între grinzi

Multirock, Multirock C
Airrock LD, ND

ACOPERIȘURI TERASĂ
Hardrock Energy
Monrock MAX E
Durock
Hardrock Max

FAȚADE TENCUITE (ETICS)
Frontrock MAX E
Frontrock

Izolație deasupra căpriorilor
Hardrock Energy
Monrock MAX E

INTRADOS
TAVANE
Ceilingrock



Sustenabilitate

Rezistență la foc

Confort acustic

Durabilitate

Oamenii au folosit întotdeauna clădirile în care locuiesc ca adăpost împotriva intemperiilor naturii. Izolațiile 
din vată bazaltică ROCKWOOL contribuie la protejarea casei Dumneavoastră împotriva frigului, căldurii, a 
zgomotelor nedorite și o fac mai rezistentă împotriva focului. Pentru noi “protecție” înseamnă protecție de-a 
lungul generațiilor. Aceasta este diferența ROCKWOOL!

Rezistența la foc - pentru că rezistă la temperaturi 
de până la 1000°C şi nu generează fum, izolaţiile 
Rockwool funcţionează ca o veritabilă barieră  
anti-incendiu. Produsele noastre încetinesc sensibil 
focul, oferind astfel timp preţios pentru operaţiunile 
de salvare a oamenilor şi, de asemenea, a clădirii.

Confortul acustic - Datorită structurii lor speciale, 
toate izolaţiile Rockwool determină reducerea 
semnificativă a zgomotului, atât a celui provenit din 
exterior, cât şi a celui produs în interiorul clădirii. 
Pentru condiţii excepţionale de mediu, Rockwool 
a creat plafoanele acustice, care funcţionează ca 
veritabile bariere anti-zgomot. 

Materiale durabile - produsele Rockwool au o 
structură fizică unică, iar aceasta le permite să își 
păstreze nealterate atât forma și dimensiunile, cât 
și proprietățile de izolare termică și rezistență la foc, 
pentru mai multe generații. 

Sustenabilitate - Produsele Rockwool sunt fabricate 
în conformitate cu cele mai stricte standarde de 
mediu utilizând numai materii prime sustenabile 
extrase din resurse naturale abundente, distribuite 
pe întregul glob. Izolațiile ROCKWOOL ajută la 
protejarea mediului prin reducerea consumului 
de energie al unei clădiri și al emisiilor de carbon.  
Produsele Rockwool sunt 100% reciclabile. 
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