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ROCKWOOLile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

Charakterystyka oogólna
A¿ 40% wszystkich strat ciep³a w budynku jednorodzinnym to

ciep³o tracone przez niewystarczaj¹co ocieplone œciany ze-

wnêtrzne. Straty ciep³a t¹ drog¹ s¹ nawet wiêksze ni¿ przez

okna i w³aœnie dlatego, zarówno przy nowych inwestycjach,

jak i przy termomodernizacji istniej¹cych obiektów, warto za-

stanowiæ siê nad ociepleniem œcian ju¿ na samym pocz¹tku.

Efekt w postaci oszczêdnoœci w zu¿yciu energii potrzebnej na

ogrzewanie jest pewny i natychmiastowy! 

Ocieplenie ze skalnej we³ny mineralnej ROCKWOOL, dziêki do-

brym parametrom termicznym, gwarantuje doskona³y efekt ener-

getyczny – zapotrzebowanie budynku na ciep³o maleje natych-

miast. Zapew-

nia równie¿

wysoki kom-

fort u¿ytko-

wania –

s k a l n a

w e ³ n a

mineral-

na jest paro-

przepuszczalna i stabil-

na wymiarowo. Jest od-

porna na czynniki chemicz-

ne, zmiany temperatury i wil-

goæ, a co najwa¿niejsze gwarantuje bezpieczeñstwo mieszkañ-

com domu, gdy¿ niepalna we³na ROCKWOOL polepsza odpor-

noœæ ogniow¹ œcian. Poczucie bezpieczeñstwa zwiêksza tak¿e

pewnoœæ pochodzenia materia³u – od firmy ROCKWOOL. 

Izolowanie œcian zewnêtrznych skaln¹ we³n¹ mineraln¹

ROCKWOOL jest ³atwe i szybkie. Dowodem na to jest system

ECOROCK MAX – kompletny system ociepleñ œcian ze-

wnêtrznych. System ECOROCK MAX przeznaczony jest za-

równo do izolacji termicznej œcian zewnêtrznych obiektów

nowo wznoszonych jak i do termomodernizacji obiektów 

istniej¹cych. Zastosowanie p³yt FASROCK MAX ze specjal-

nie utwardzon¹ warstw¹ zewnêtrzn¹, dziêki elastycznoœci

materia³u pozwala na doskona³e dopasowanie siê

spodniej, bardziej sprê¿ystej powierzchni p³yt do nierów-

noœci ocieplanego pod³o¿a. Jednoczeœnie specjalnie

utwardzona zewnêtrzna warstwa zapewnia solidne pod³o-

¿e dla warstwy zaprawy zbroj¹cej i tynku zewnêtrznego.

Po³¹czenie tych dwóch warstw pozwoli³o uzyskaæ bardzo

dobr¹ wartoœæ wspó³czynnika przewodzenia ciep³a 

λD ≤ 0,037 W/mK, przy p³ytach o gr. > 10 cm. 

System ECOROCK MAX zawiera elementy niezbêdne do szyb-

kiego i prawid³owego wykonania solidnego ocieplenia elewacji

budynku (od podk³adów tynkarskich po siatki zbroj¹ce), co gwa-

rantuje idealne dopasowanie materia³ów i najwy¿sz¹ jakoœæ izo-

lacji. Elementy uzupe³niaj¹ce typu listwy przyokienne, naro¿niki

aluminiowe z siatk¹, listwy startowe, nale¿y zakupiæ we w³asnym

zakresie i stosowaæ wed³ug potrzeb. 

Opis  ttechniczny
ECOROCK MAX – bezspoinowy system ociepleñ œcian

zewnêtrznych, na bazie p³yty FASROCK MAX z wierzchni¹

warstw¹ utwardzon¹. 

Zastosowanie:

Nierozprzestrzeniaj¹ce ognia ocieplenie œcian betonowych

i murowanych w nowych i termomodernizowanych budyn-

kach.

Parametry techniczne p³yt FASROCK MAX:

� wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λD ≤ 0,037 W/mK, 

dla p³yt o gr. > 10 cm,

� obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem w³asnym

1,00 kN/m3

� klasa reakcji na ogieñ wg normy PN-EN 13501-1 – A1 –

wyrób niepalny

Dostêpne wymiary:

FASROCK MAX: d³ugoœæ 100 cm, szerokoœæ 50 cm, 

gruboœæ [cm] 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Podstawowe elementy systemu ECOROCK MAX dostêpne s¹

w zestawach:

� zestaw pozwalaj¹cy ociepliæ 25 m2 z tynkiem 

o granulacji 3 mm,

� zestaw pozwalaj¹cy ociepliæ 50 m2 z tynkiem 

o granulacji 1,5 i 2,0 mm.

System ECOROCK MAX p³yta gruboœci 15 cm: 

107,37 z³/m2 netto

Cena zawiera zaprawê klej¹c¹, we³nê FASROCK MAX, 

zaprawê zbroj¹c¹, siatkê zbroj¹c¹, podk³ad tynkarski, tynk mineral-

ny i ³¹czniki mechaniczne.

Kosztorys ocieplenia œcian zewnêtrznych

Rockwool Polska Sp. z o.o.

Doradztwo Techniczne 

www.rockwool.pl

e-mail: doradcy@rockwool.pl

tel.  0 801 66 00 36, 0 601 66 00 33

Ocieplenie œcian zewnêtrzych
w systemie ECOROCK MAX
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