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Alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell
Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti vezetékek hőszigeteléséhez

A Larock 40 ALS teljes keresztmetszetében víztaszító, egyik oldalán üvegszálháló erősítésű alumínium fóliával kasírozott kőzet-
gyapot lamell. A Larock 40 ALS alufólia kasírozása megakadályozza a szálanyag kiporzását, és a terméknek esztétikus külsőt  
kölcsönöz, így a Larock beltéri felhasználása külön burkolat nélkül is ajánlott.



Fel hasz ná lá s
A Larock a horganyzott acél csatornák felületére ragasztott 
vagy ponthegesztett tüskékkel, illetve poliuretán ragasztóval 
egyaránt rögzíthető.
A Larock 40 ALS szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartá-
lyok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hő-
szigetelő anyaga. A felületére merőleges szálelrendezésnek 
köszönhetően viszonylag alacsony testsűrűség mellett is igen 
jó nyomószilárdságú, és kiválóan hajlítható, akár a szellőző-
csatorna sarokéleire is. Az alufólia felőli oldal maximális üze-
mi hőmérséklete 100 °c. A lamell illesztési vonalait öntapadó 
alufólia csíkkal leragasztva az alufólia borítás kiváló párafékező 
tulajdonságú réteget képez a lamell külső felületén.

A Rockwool kőzetgyapot tu laj don sá gai
A termék kőzetgyapot alapanyaga kiváló hőszigetelő. nem ég-
hető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegés, a 
tűzterjedést megakadályozza. nemcsak jól hőszigetel, hanem 
hangelnyelő képessége is kiemelkedő. teljes keresztmetszeté-
ben víztaszító, felületéről a vízcseppek leperegnek, de ugyan-
akkor páraáteresztő képessége szinte a levegőével megegyező. 
nem zsugorodik, hőtágulása nincs. Az egészségre nem káros: 
magas biológiai oldódóképességű, úgynevezett euceB minő-
ségű kőzetgyapot alapanyagból készül.

A fenntartható fejlődés szolgálatában
A rockwool, mint környezettudatos cég, nagy hangsúlyt fektet 
termékei előállítása és felhasználása során a fenntartható fejlő-
désre és a természet védelmére.

A rockwool termékek kiváló hőszigetelő tulajdonságuk mellett 
további négy, a fenti filozófiához illeszkedő termékjellemzővel is 
rendelkeznek:
¢  tűzvédelem (a kőzetgyapot 1000 °c-ig tűzálló) 
¢  Akusztikai komfort (kiváló hangszigetelés) 
¢  tartósság (méret- és alaktartó) 
¢   Fenntarthatóság (a fenntartható fejlődést szolgáló anyagok 

alkalmazása)

Cso ma go lás
A Larock 40 ALS lamell rockwool feliratos polietilén zsugor-
fóliába csomagolva, henger alakú bálában kerül forgalomba. 
A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ra-
gasztott kísérőcímkén is olvashatók. A méretek, termékválasz-
ték, csomagolási egységek az érvényes árlistában találhatók  
(www.rockwool.hu).
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Tulajdonság Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány

tűzvédelmi osztály — A1 — MSz en 13501-1

Alkalmazási hőmérséklethatár — 250 °c Din 52271

olvadáspont tt > 1000 °c Din 4102

hővezetési tényező a közép-
hőmérséklettől függően,  
sík felületen

tm 10 50 100 °c

Din 52612
λ 0,044 0,052 0,059 W · m–1 · k–1

tm 150 200 250 °c

λ 0,070 0,086 0,105 W · m–1 · k–1

névleges testsűrűség ρsm 40 kg · m–3 MSz en 1602

hőtároló képesség cp 0,84 kj · kg–1 · k–1 —

építőipari Műszaki engedély A-284/2004 építésügyi Minőségellenőrző innovációs kht.

Rockwool Hungary Kft.
h-1123 Budapest 
Alkotás út 39/c

tel.: +36 1 225-2400
fax: +36 1 225-2401

Szaktanácsadás: 
+36 1 225-2405 

vevőszolgálat: 
+36 87 512-103, +36 87 512-104
+36 87 512-105, fax: +36 87 512-107

info@rockwool.hu
www.rockwool.hu

A közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. kérjük, 
győződjön meg arról, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is 
folyamatosan gyarapodik.


