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Charakterystyka oogólna
Wybór energooszczêdnego ocieplenia poddasza u¿ytkowego to naj-

wa¿niejsza z decyzji inwestora, gdy¿ koszty eksploatacji domu bêd¹

ponoszone przez szereg lat. Ocieplenie ze skalnej we³ny mineralnej

Rockwool, poza dobr¹ izolacyjnoœci¹ ciepln¹, gwarantuje tak¿e

wysoki komfort u¿ytkowania. Wyroby ze skalnej we³ny mineralnej

Rockwool, dziêki swym parametrom, zapewniaj¹ u¿ytkownikom

dodatkowe zabezpieczenie przed ogniem (s¹ niepalne) oraz dobry

mikroklimat wewnêtrzny (s¹ paroprzepuszczalne), a tak¿e poprawia-

j¹ komfort akustyczny pomieszczeñ (dobrze poch³aniaj¹ dŸwiêki).

Poczucie bezpieczeñstwa zwiêksza tak¿e pewnoœæ pochodzenia

materia³u i gwarancja jakoœci.

Rockwool, jako ekspert w dziedzinie energooszczêdnych rozwi¹zañ

izolacyjnych, rekomenduje dwuwarstwowe ocieplenie poddasza

o gruboœci minimum 25 cm dla ocieplenia z p³yt TOPROCK

i SUPERROCK oraz 30 cm dla ocieplenia z p³yt MEGAROCK

i ROCKMIN. Dwuwarstwowe ocieplenie, z izolacj¹ grubsz¹ ni¿ wyso-

koœæ krokwi, eliminuje straty ciep³a przez pod³u¿ne mostki termiczne,

jakie stanowi¹ krokwie, jêtki czy kleszcze drewnianej wiêŸby dacho-

wej. Dodatkowo obudowanie wiêŸby z trzech stron niepaln¹ we³n¹

mineraln¹ zabezpiecza j¹ przed oddzia³ywaniem ognia. 

Ocieplenie poddasza wykonujemy stosuj¹c wielkowymiarowe

p³yty TOPROCK lub MEGAROCK, jako pierwsz¹ warstwê ocie-

plenia przestrzeni miêdzy krokwiami, oraz p³yty SUPERROCK

lub ROCKMIN jako drug¹ warstwê uk³adan¹ pod krokwiami,

miêdzy profilami ok³adzin poddasza, np. z p³yt gipsowo-karto-

nowych.

TOPROCK, MEGAROCK, SUPERROCK i ROCKMIN to nowoczesne

materia³y izolacyjne, których uniwersalnoœæ uzyskano dziêki po³¹cze-

niu sztywnoœci p³yt ze sprê¿ystoœci¹ maty.  Dziêki swoim w³aœciwo-

œciom wielkowymiarowe p³yty TOPROCK i MEGAROCK samodziel-

nie utrzymuj¹ siê miêdzy krokwiami. Dziêki temu monta¿ ocieplenia

jest szybki i ³atwy.

Opis ttechniczny
TOPROCK – wielkowymiarowa p³yta ze skalnej we³ny mineralnej

ROCKWOOL sprzedawana w formie zrolowanej

Zastosowanie:

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, stro-

pów drewnianych i sufitów podwieszanych.

Parametry techniczne:

� wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λD ≤ 0,035 W/mK

� obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem w³asnym 0,40 kN/m3

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

niepalny

SUPERROCK – p³yty ze skalnej we³ny mineralnej ROCKWOOL

Zastosowanie:

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy,

stropów drewnianych i sufitów podwieszanych oraz œcian trój-

warstwowych, œcian z elewacj¹ z paneli, œcian o konstrukcji

szkieletowej i œcian dzia³owych

Parametry techniczne:

� wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λD ≤ 0,035 W/mK

� obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem w³asnym 0,35 kN/m3

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

niepalny

MEGAROCK – wielkowymiarowa p³yta ze skalnej

we³ny mineralnej Rockwool sprzedawana w formie zro-

lowanej

Zastosowanie:

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych

i poddaszy, stropów drewnianych i sufitów podwieszanych.

Parametry techniczne:

� wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λD ≤ 0,039 W/mK

� obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem w³asnym 0,28 kN/m3

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

niepalny

ROCKMIN – p³yty ze skalnej we³ny mineralnej Rockwool

Zastosowanie:

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych

i poddaszy, stropów drewnianych i sufitów podwiesza-

nych oraz œcian dzia³owych i pod³óg na legarach

Parametry techniczne:

� wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λD ≤ 0,039 W/mK

� obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem w³asnym 0,31 kN/m3

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

niepalny

Dostêpne wymiary:

TOPROCK 15 cm (rolka) 29,80 z³/m2 netto

SUPERROCK 10 cm (p³yta) 19,88 z³/m2 netto

MEGAROCK 20 cm (p³yta) 35,20 z³/m2 netto

ROCKMIN 10 cm (p³yta) 17,75 z³/m2 netto

Folia paroizolacyjna 0,2 mm stabilizowana 2,11 z³/m2 netto

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

Dwuwarstwowe ocieplenia poddasza u¿ytkowego izolacjami
ROCKWOOL – TOPROCK i SUPERROCK

oraz MEGAROCK i ROCKMIN

d³. [cm] szer. [cm] gr. [cm]

TOPROCK 250-500 100 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20

SUPERROCK 100 60 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22

MEGAROCK 300-600 100 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20

ROCKMIN 100 60 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20

Orientacyjny koszt ocieplenia poddasza
u¿ytkowego 
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