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Nowy katalog!
Wybór sufitu ma duży wpływ na wygląd i klimat pomieszczeń.
Dlatego chcemy jak najwięcej wiedzieć na temat projektowania
sufitów.

Do produkcji płyt sufitowych Rockfon używana jest skalna wełna
mineralna. Dlatego posiadają one wiele unikalnych właściwości,
które opisaliśmy w tym katalogu.

To właśnie dla osób, które pragną aktywnie wpływać na wygląd
i właściwości pomieszczeń, opracowaliśmy ten katalog.
Skupiliśmy się w nim na praktycznych informacjach z zakresu:

Opracowując katalog kładliśmy szczególny nacisk na to, aby
informacje w nim zawarte były dla Państwa zrozumiałe. Będziemy
wdzięczni za uwagi i komentarze, które pomogą nam w
przyszłości poprawić jego czytelność. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych danych, prosimy o kontakt z działem Doradztwa
Technicznego. Zapraszamy także na naszą stronę
www.rockfon.com.pl

  • Wybór i porównanie płyt sufitowych:
…wg designu
…wg akustyki
…wg własności
  • Dane o produktach:
…wg wymiarów
…wg parametrów akustycznych
…wg własności
  • Montaż płyt sufitowych:
…wg systemów konstrukcji nośnej

Zapraszamy do lektury!
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15-LETNI OKRES GWARANCYJNY
Własności naszych produktów pozwalają na ich
eksploatację w najbardziej surowych warunkach
klimatycznych i zapewniają zachowanie stabilności
wymiarowej. W związku z tym szacowana żywotność
naszych produktów jest wysoka. Z tego względu
udzielamy na nie 15-letniej gwarancji. Informacje
dodatkowe i warunki gwarancji można uzyskać
u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
Rockfon bądź na stronie www.rockfon.com.pl

Rockfon online
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Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania dostępne są ”od ręki” na
www.rockfon.com.pl „W jaki sposób sufit może podkreślać design
dowolnego budynku?”, „Jaki jest współczynnik αp płyty Sonar o
krawędzi D?”, „Gdzie można znaleźć rysunek CAD przedstawiający
dany detal?” – odpowiemy na te i inne pytania.

Pomożemy Tobie odświeżyć znajomość
fachowej terminologii i zapoznamy z
najnowszymi przepisami dotyczącymi
znaku CE.
Do Twojej dyspozycji na stronie znajdują się:
• przegląd całego oferowanego
asortymentu - produkty w logiczny
i intuicyjny sposób podzielone są na grupy,
dzięki czemu wybór odpowiedniego
rozwiązania jest bardzo prosty,
• łatwy dostęp do danych technicznych
poszczególnych produktów,
• szybkie i łatwe tworzenie specyfikacji
technicznej online,

• kalkulator akustyczny pozwalający
obliczyć wpływ zamontowanego sufitu
akustycznego na czas pogłosu w danym
pomieszczeniu,
• kalkulator materiałowy pozwalający
obliczyć liczbę płyt oraz elementów
konstrukcji niezbędnych do
zamontowania dowolnego sufitu,
• biblioteka rysunków CAD w formacie
dwg – pozwala oszczędzić czas podczas
opracowywania projektu pomieszczenia
lub szczegółów montażu,
• biblioteka projektów z całego świata, w
których z powodzeniem wykorzystano
rozwiązania sufitowe Rockfon,
• instrukcje montażu;
Wejdź na www.rockfon.com.pl

e
Aby uzyskać dodatkowe informacj
ugi
prosimy o kontakt z Działem Obsł
Klienta:
Telefon: 022 843 38 10
– 16:00
Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00
E-mail: info@rockfon.com.pl
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DESIGN
W projektowaniu
czasami jeden plus
jeden równa się trzy.
– Josef Albers

(niemiecki artysta, 1888 - 1976)

Architekci potrzebują
swobody twórczej.
Dlatego podczas
projektowania budynków
i wnętrz chcą korzystać
z materiałów, które
stwarzają nowe
możliwości i niwelują
wszelkie ograniczenia.
I tak właśnie jest w
przypadku płyt Rockfon.
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Na kolejnych stronach odkryjesz inspirujące rozwiązania sufitowe
Rockfon, zapewniające pełną wolność projektowania przy zachowaniu
najwyższej jakości.
Wybierz z różnych opcji :
•
•
•
•

powierzchni,
kolorów,
krawędzi,
wymiarów;

które razem tworzą spójną całość i wpływają na kształt koncepcji
architektonicznej.

Tabela doboru produktów.........................06
Swoboda projektowania...........................08
Wybór powierzchni i kolorów...................10
Opcje krawędzi.........................................11
Sufit monolityczny................................12
Sufity z ukrytą konstrukcją....................13
Sufity z częściowo widoczną
konstrukcją...........................................15
Sufity z widoczną konstrukcją...............15
Wymiary i układ płyt.................................16
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Tabela doboru produktów : Design

Strona
Sufit monolityczny
Mono

65

Krawędź

Wymiary modularne
600 x 600

1200 x 600

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1500 x 600

1800 x 600

2100 x 600

2400 x 600

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

E-Mono

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar Activity
Sonar Activity
Sonar Activity
Sonar Activity
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar Bas
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 40
Sonar dB 40
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 42
Sonar dB 42
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Sonar dB 44
Sonar dB 44
Sonar dB 44
Tropic
Tropic
Tropic
Tropic
Tropic
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 40
Tropic dB 40
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 42
Tropic dB 42
Tropic dB 42
Tropic dB 44
Tropic dB 44
Tropic dB 44
Tropic dB 44

68

B
C
D
D/AEX
E15
E24
G
M
X
B
C
D
E24
G
D
E15
E24
A24
D
E15
E24
A24
D
E15
E24
A24
D
E15
E24
A15
A24
D
E15
E24
M
A24
D
E15
E24
A24
D
E15
E24
A24
D
E15
E24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A15
A24
D
E24

•
•
•
•

•
•
•

A15
A24
E15
E24
A24
A24
A24
A15
A24
E15
E24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

116
120

A24
A24

•
•

•
•

126
128

A24
A24

•
•

•
•

132

•
•
•
•
•

•

134
136

A24
E15
E24
A24
A24

138
142
146
146
146

A24
B
A24
A24
A24

70

72
76

78

80

82

88

90

92

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Polar Colour
Luna
Luna

94
98

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral
Koral
Koral
Koral Activity 40 mm
Koral Activity 100 mm
Koral Tenor
Pacific
Pacific
Pacific
Pacific

104

106
108
110
112

•
•
•
•
•
•
•

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

•
•
•
•
•
•
•
•

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel

152

•

Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

154
156

•

Niniejsza tabela pozwala na szybkie odszukanie produktu o odpowiednich opcjach projektowych.
Dalsze informacje na temat designu i inspirujących rozwiązań sufitowych są zamieszczone na kolejnych stronach.
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900 x 900

1200 x 1200

•

•

•

•

1200 x 300

1200 x 450

•

•

Powierzchnia

1200 x 900

1800 x 1200

fakturowana

gładka

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biały

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

szara włóknina
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

pełna gama

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

wybór kolorów

10 kolorów
10 kolorów
czarny
czarny

•
•

•

Kolory

•

•

•

•
•

naturalna włóknina
biała włóknina
malowana na czarno
włóknina
malowana na biało
włóknina
biała włóknina

Swoboda projektowania
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Wybór powierzchni i kolorów
q

W Rockfon rozumiemy wyzwania, którym czoła stawiają architekci
i projektanci, tworząc budynki przyszłości. Dlatego oferujemy najlepsze
rozwiązania odpowiadające indywidualnym potrzebom każdego z obiektów.

Sufit monolityczny Mono

Tropic, krawędź A, moduł 600 x 600

Sonar, moduł 1800 x 600

Koral, krawędź E, moduł 600 x 600

Sonar Bandraster, krawędź D/AEX, moduł 1800 x 600

Wymiary i układ płyt
q

Opcje krawędzi
q

Sufity wyspowe, Polar Colour, krawędź A, moduł 600 x 600

9

Rockfon pozwala architektom skoncentrować się wyłącznie na
fazie projektowania. Jako eksperci od sufitów zapewniających
najlepszy klimat akustyczny i wewnętrzny, zadbaliśmy o wszelkie
szczegóły i rozwiązania techniczne. Dzięki naszym sufitom możesz
całkowicie skupić się na realizacji swoich wizji i wymaganiach
konkretnego budynku.

Wachlarz rozwiązań sufitowych został podzielony na trzy
kategorie :
• Wybór powierzchni i kolorów
• Opcje krawędzi
• Wymiary i układ płyt

Na kolejnych stronach znajdziesz informacje na temat
szerokiej gamy rozwiązań, które dadzą Tobie pełną swobodę
projektowania.

Polar Colour, krawędź D, moduł 600 x 600

Selva, krawędź E, moduł 600 x 600

Sonar, krawędź M, moduł 600 x 600

Monolityczne sufity wyspowe Mono

Sonar, krawędź E, moduł 1800 x 600

Sonar, krawędź D, moduł 1200 x 1200
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Wybór powierzchni i kolorów
Rozwiązanie na każdą potrzebę…

Kolor na dobry nastrój...

Płyty sufitowe Rockfon produkowane są z powierzchnią delikatnie
fakturowaną oraz gładką. Oba rodzaje płyt mogą być stosowanie
w większości typowych pomieszczeń.

Dobór kolorów wpływa na wygląd i klimat pomieszczenia.
Pozwala określić jego charakter i przeznaczenie.

Do pomieszczeń o szczególnych wymaganiach, polecamy
stosowanie płyt o powierzchni odpornej na uderzenia bądź
powierzchni, która może być czyszczona za pomocą detergentów
lub pod wysokim ciśnieniem.
W tabeli znajdującej się na stronie 6-7 znajdziesz informacje o
rodzajach powierzchni poszczególnych produktów.

Red
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Gre 022
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.
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Aby poznać pełną gamę oferowanych kolorów, zobacz sufit
Polar Colour na stronie 94.

Opcje krawędzi
Rockfon oferuje wiele opcji
wykończenia krawędzi płyt,
które pozwolą stworzyć sufit
zgodny z Twoimi oczekiwaniami.
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Rozwiązania Rockfon obejmują szeroki asortyment produktów,
od płyt monolitycznych z całkowicie niewidocznymi połączeniami
aż po płyty z ukrytym, częściowo widocznym lub widocznym
systemem konstrukcji.
Na kolejnych stronach znajdziesz informacje na temat dostępnych
typów krawędzi :
• Sufit monolityczny
• Sufity z ukrytą konstrukcją
• Sufity z częściowo widoczną konstrukcją
• Sufity z widoczną konstrukcją
W tabeli na stronie 6-7 zamieszczono wykaz produktów, dzięki
któremu szybko znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.
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Sufit monolityczny
Rockfon Mono to sufit monolityczny, o gładkiej powierzchni,
w którym łączenia miedzy płytami są całkowicie niewidoczne.
Rockfon Mono może być montowany
bezpośrednio do stropu.
Rockfon Mono powinien być instalowany przez autoryzowanych
montażystów systemu. Aby uzyskać informacje na temat
autoryzowanych instalatorów, prosimy o kontakt z firmą Rockfon.

E-Mono
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Sufity z ukrytą konstrukcją
Sufit z ukrytym systemem konstrukcji może być montowany jako
sufit podwieszany, bezpośrednio do stropu (za pomocą haków
czy listew), bądź klejony do podsufitki. Niezależnie od metody
montażu i typu krawędzi, wszystkie systemy z ukrytą konstrukcją
tworzą wrażenie harmonii i estetyki.

B

C

D

D/AEX

G

AEX

M

X

X

M

Krawędź X

Płyty z krawędziami X przeznaczone są do
montażu ze standardowymi profilami typu
T o szerokości 24 mm. Dzięki specjalnie
wyprofilowanym krawędziom bocznym
montaż płyt odbywa się od dołu bez
konieczności zapewnienia dodatkowej
przestrzeni miedzystropowej. Płyty
sufitowe z krawędziami typu X mogą być
demontowane.

X1

X2

Krawędź M

Zastosowanie płyt z krawędzią M pozwala
uzyskać efekt sufitu pływającego.
Profilowane krawędzie wraz z głębokimi
wgłębieniami tworzą elegancki,
charakterystyczny efekt cienia.
Aby go wzmocnić, można zastosować
konstrukcję koloru czarnego.
Płyty sufitowe z krawędziami typu M
są demontowane do dołu.

M1

M2

7

30°

7

30°

AEX

1.5

20

D

13.5
12

30°

Krawędź D/AEX

Płyty z krawędziami D/AEX są przeznaczone
do montażu w konstrukcji typu
Bandraster, która umożliwia stworzenie
wielofunkcyjnego wnętrza. Płyty w krawędzi
D/AEX łączą elegancki wygląd rozwiązania
z ukrytymi krawędziami D (na dłuższych
bokach) z praktycznymi i dającymi się łatwo
demontować krawędziami A (na krótszych
bokach). Płyty sufitowe z krawędziami D/AEX
mogą być demontowane.

12.5

12.5

13.5
12

D

20

Płyty z krawędziami D przeznaczone są do
montażu w systemie ukrytej konstrukcji
nośnej, który nadaje sufitowi łagodny i
elegancki wygląd. Prawidłowy montaż
płyt z krawędzią D jest zapewniony przez
zastosowanie dwóch krawędzi typu C
oraz dwóch typu D, których odpowiednie
profilowanie zapewnia szczelność połączeń.
Płyty sufitowe z krawędziami typu D mogą
być demontowane.

1.5

Krawędź D

30°

14

Krawędź B

1.5

30°

Krawędź C

1.5
12

C

30°

13

9
10

20

G1

1.5

Krawędź G

10

30°

G3

G4
9

10

Płyty z krawędziami G są stosowane, jeśli
sufit nie musi być demontowany lub gdy
wymagana jest jego niska konstrukcja.
Płyty sufitowe z krawędziami G mocuje się
bezpośrednio do stropu lub listew.

1.5

13.5
20

Płyty z krawędziami C są przeznaczone
do montażu bezpośredniego. Zwykle są
stosowane w przypadku mocowania płyt
do powierzchni pionowych lub skośnych.
Stosowanie płyt z krawędziami typu C
zalecane jest również we wnętrzach,
w których występują różnice ciśnień, np.
w pomieszczeniach czystych lub w przejściach
wystawiony na silne podmuchy wiatru.
Płyty sufitowe z krawędziami typu C nie
mogą być demontowane.

10

B

20

Płyty z krawędziami B stosuje się
w przypadkach, gdy sufit jest przyklejany
bezpośrednio do stropu lub już istniejącego
sufitu. Płyty sufitowe z krawędziami typu B
nie mogą być demontowane.

7

30°

30°

15

Sufity z częściowo widoczną konstrukcją
Sufit o częściowo widocznej konstrukcji może być wykonany z płyt
w krawędzi E.

E15 (L)

E24 (L)

E15 (S)

E24 (S)

Płyty z krawędziami E są dostępne w czterech wersjach:

Krawędź E

E (Straight)

15-40
15-20

5

8

E (Leaning)

8-10

5

Płyty z krawędziami E można stosować
ze standardowymi profilami typu T o
szerokości 24 lub 15 mm, dzięki czemu
uzyskuje się efekt sufitu z częściowo ukrytą
konstrukcją. Wgłębienia na krawędziach
płyt tworzą efekt cienia. Zastosowanie
wąskich profili 15 mm pozwala częściowo
ukryć połączenia między płytami. Płyty
sufitowe z krawędziami typu E mogą być
demontowane.

Sufity z widoczną konstrukcją
Sufit o całkowicie widocznym systemie połączeń może być
wykonany z płyt w krawędzi A.

A15

A24

Płyty z krawędziami A są dostępne w dwóch wersjach:

Zastosowanie płyt w krawędziach A,
to ekonomiczne rozwiązanie, które
umożliwia uzyskanie łatwego dostępu
do instalacji ukrytych pod sufitem. Jako
element wykończeniowy, stanowią
doskonały dodatek do sufitów z ukrytym
bądź częściowo widocznym systemem
konstrukcji. Płyty z krawędziami A można
stosować ze standardowymi profilami
typu T o szerokości 24 lub 15 mm. Płyty
sufitowe z krawędziami typu A mogą być
demontowane.

A
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Krawędź A

16

Wymiary i układ płyt
Połączenie płyt o różnych
wymiarach pozwala na
tworzenie geometrycznych form
architektonicznych.

2400 x 300

Duży wybór typów krawędzi oraz modułów płyt powoduje,
że liczba możliwych rozwiązań jest naprawdę imponująca.
W tabeli na stronie 6-7 zamieszczono pełen asortyment modułów
dostępnych dla różnych płyt sufitowych.
Rockfon oferuje także płyty w wymiarach niestandardowych
przy zachowaniu minimalnej ilości zamówienia. Aby uzyskać
dodatkowe informacje na temat specjalnych modułów prosimy
o kontakt z firmą Rockfon.

600 x 600

2100 x 300

1200 x 600
1800 x 300

1200 x 300
1500 x 600

1200 x 1200

1800 x 600

2100 x 600

900 x 900

2400 x 600
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AKUSTYKA
Ludzie, którzy
nie hałasują, są
niebezpieczni.
– Jean de la Fontaine
(poeta francuski, 1621-1695)

Hałas jest nieuchronny.
Można się jednak
z nim uporać. Dlatego
chcemy przedstawić
Państwu proste
i skuteczne rozwiązania
podstawowych
problemów akustycznych.
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Co wyróżnia produkty Rockfon?
Najwyższa klasa pochłaniania dźwięków

• Płyty sufitowe, panele ścienne i pochłaniacze przestrzenne Rockfon charakteryzują się doskonałymi
własnościami w zakresie pochłaniania dźwięków.
• Estetyczne, gładkie powierzchnie bez poprawiających akustykę „perforacji” lub „otworów”, których
obecność ujemnie wpływa na estetykę wyrobu.
• Wszystkie zadeklarowane parametry produktów są badane przez niezależne, uprawnione do tego
laboratoria.

Najlepsza chłonność akustyczna w zakresie częstotliwości mowy ludzkiej
• Sufity Rockfon kształtują właściwy pogłos w pomieszczeniach, zapewniając bardzo dobrą zrozumiałość
mowy ludzkiej.

Najlepsze połączenie pochłaniania dźwięków i izolacyjności akustycznej
• Płyty Rockfon dB zapewniają zarówno wysokie pochłaniania dźwięku – do klasy A, jak i wysoki poziom
izolacyjności akustycznej, dla której wartość Dn,f,w wynosi do 44 dB.
• S zeroka dokumentacja z badań właściwości dźwiękoizolacyjnych, sporządzona przez uprawnione
laboratoria, uwzględnia m.in. wpływ opraw oświetleniowych, barier dźwiękoszczelnych i materiału
dźwiękochłonnego zainstalowanych w przestrzeni międzystropowej.

Najlepsze własności w zakresie pochłaniania dźwięków dochodzących
z różnych kierunków

• Płyty sufitowe Rockfon skutecznie pochłaniają fale dźwiękowe padające na nie pod dowolnym kątem. Jest
to możliwe dzięki dużej chłonności akustycznej skalnej wełny mineralnej oraz powierzchni charakteryzującej
się unikalną strukturą.

Tabela doboru produktów..................................... 20
Akustyka jest nauką o dźwięku............................. 22
Dlaczego akustyka jest ważna?............................. 23
Regulacje prawne w zakresie akustyki................... 24
Porównanie sufitów pod
względem dźwiękochłonności............................... 26
Porównanie sufitów pod
względem izolacyjności akustycznej...................... 28
Twój problem - nasze rozwiązanie......................... 30
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Tabela doboru produktów : Akustyka
Strona

Parametry akustyczne mierzone dla :
Grubość płyty
Podwieszenie
(mm)
(mm)

Klasa
pochłaniania
dźwięku

aw*

Sufit monolityczny
Mono

62

30

200

A

0,90

68
70
72
76
78
80
82
82
88
90
92

20 - 25
40
20
30
40
50
15
20
30
40
50

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

A
A
E
B
B
A
A
A
B
B
A

1,00
1,00
0,20
0,85
0,80
0,90
0,95
1,00
0,85
0,80
0,90

94
94
98

15
15
20

200
200
200

A
A
A

0,90
0,95
0,95

104
106
108
110
112

15 - 25
40
100
15
15

200
200
200
200
200

A
A
A
C
C

0,90
1,00
1,00
0,60
0,70

116
116
120

20
40
40

200
200
200

A
A
A

0,90
0,95
1,00

126
126
128
128

20
40
20
40

200
200
200
200

A
A
A
A

0,90
0,95
0,90
0,95

132
134
136

15 - 20
20
20

200
200
200

A
A
A

0,90
0,90
0,90

138
138
142
146
146
146

40
50 - 100
50
50 - 100
50 - 100
50

200
200
50
200
200
200

A
A
A
A
A
A

0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

152
152
152
154
156
156

300
450
600
450
450
600

1szt/m2
1szt/m2
1szt/m2
1szt/m2
1szt/m2
1szt/m2

D
C
C
C
D
C

0,50
0,65
0,70
0,65
0,55
0,70

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic (A, E)
Tropic (D, M)
Tropic dB 40 (A, D, E)
Tropic dB 42 (A, D, E)
Tropic dB 44 (A, D, E)

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour (White)
Polar Colour
Luna (D, E)

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral (A, E)
Koral Activity 40 mm (A)
Koral Activity 100 mm (A)
Koral Tenor (A)
Pacific (A, E)

SUFITY SPECJALISTYCZNE
Odporne na uderzenia
Boxer (A)
Boxer (A)
Samson
Higieniczne
Hygienic (A)
Hygienic (A)
Hygienic Plus (A)
Hygienic Plus (A)
Medyczne
Medicare (A, E)
Medicare Plus (A)
Medicare Ultra (A)
Przemysłowe - termiczne
Facett (A)
Facett (A)
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel**)
Fibral Multiflex Baffel**)
Fibral Multiflex Baffel**)
Opal Multiflex Baffel**)
Hygienic Baffle
Hygienic Baffle

*) Dokładne dane dotyczące wartości pochłaniania dźwięku dostępne są w Deklaracjach CE na www.rockfon.com.pl
**) Parametry podane dla pochłaniaczy przestrzennych przy długości 1200 mm i grubości 50 mm.
***) Wartości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników,
w szczególności od rodzaju i własnosci materiałów, z których wykonano ściany i stropy.

Niniejsza tabela pozwala na szybkie odszukanie produktu o odpowiednich parametrach akustycznych.
Dalsze informacje na temat akustyki są zamieszczone na kolejnych stronach.
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ap
125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

0,35

0,60

0,90

1,00

1,00

1,00

0,45
0,50
0,35
0,35
0,40
0,40
0,45
0,40
0,35
0,40
0,40

0,85
0,80
0,25
0,55
0,50
0,60
0,80
0,90
0,55
0,50
0,65

1,00
0,95
0,15
0,95
0,80
0,90
0,95
1,00
0,95
0,80
0,90

1,00
1,00
0,15
1,00
1,00
1,00
0,85
0,95
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,40
0,40
0,45

0,80
0,75
0,75

1,00
0,95
0,95

0,80
0,90
0,90

1,00
1,00
1,00

0,90
1,00
1,00

0,45
0,55
0,70
0,55
0,40

0,80
0,85
0,90
0,60
0,65

0,95
0,95
1,00
0,60
0,65

0,80
1,00
1,00
0,55
0,65

0,90
1,00
1,00
0,60
0,70

0,85
1,00
1,00
0,45
0,70

0,50
0,55
0,45

0,70
0,75
0,85

0,90
0,95
1,00

0,85
0,95
1,00

0,95
0,95
1,00

0,85
0,80
1,00

0,50
0,50
0,50
0,50

0,90
0,90
0,90
0,90

1,00
1,00
1,00
1,00

0,90
1,00
0,90
1,00

0,90
1,00
0,90
1,00

0,90
0,90
0,90
0,90

0,45
0,50
0,50

0,80
0,70
0,90

0,95
0,90
1,00

0,80
0,90
0,90

0,90
1,00
0,90

0,85
0,90
0,90

0,40
0,40
0,25
0,50
0,60
0,60

0,75
0,80
0,80
0,90
0,90
0,90

0,85
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00

0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00

0,20
0,30
0,40
0,30
0,40
0,30

0,40
0,40
0,50
0,40
0,40
0,40

0,40
0,60
0,70
0,60
0,50
0,75

0,60
0,80
0,90
0,80
0,70
0,85

0,60
0,80
0,90
0,80
0,60
0,85

0,60
0,80
0,90
0,80
0,60
0,85

Dn,f,w*** (C;Ctr)

Rw (C;Ctr)

40 (-2;-6)
42 (-1;-7)
44 (-1;-7)

21 (-1;-2)
23 (-1;-4)
27 (-1;-4)

40 (-2;-6)
42 (-1;-7)
44 (-1;-7)

21 (-1;-2)
23 (-1;-4)
27 (-1;-4)

Akustyka jest nauką o dźwięku
Dobre warunki akustyczne
w pomieszczeniach
uzyskuje się poprzez
stosowanie wyrobów
charakteryzujących się :
• wysokim pochłanianiem
dźwięków
• dobrą izolacyjnością
akustyczną
POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW

Gdy fala dźwiękowa natrafia na materiał,
część jej energii ulega odbiciu, część
wchłonięciu przez dany materiał, a część
przeniesieniu. Współczynnik pochłaniania
dźwięku α jest równy stosunkowi energii
dźwięku pochłanianego przez dany materiał
do energii dźwięku padającego na ten
materiał. Współczynnik ten mieści się
w zakresie od 0 do 1, przy czym wartość
1 oznacza, że dźwięk został w całości
pochłonięty, zaś 0 – że nastąpiło jego
całkowite odbicie.

AKUSTYKA POMIESZCZENIA
Akustyka pomieszczenia zajmuje się zachowaniem
dźwięku w zamkniętej przestrzeni. Opisuje sposób
rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniu: jego
pochłanianie i odbijanie się od powierzchni oraz
rozprzestrzenianie się na wszystkie powierzchnie
pomieszczenia i znajdujące się w nim przedmioty.

AKUSTYKA BUDOWLANA
Akustyka budowlana zajmuje się sposobem
rozchodzenia się dźwięku poprzez elementy
budowlane – ściany działowe, stropy, fasady, okna itp.

1. Dezorientacja :
Dźwięk o mniej więcej stałym natężeniu
dochodzi do słuchacza ze wszystkich
kierunków. Poziom natężenia dźwięku
jest niemal taki sam w każdym punkcie
rozpatrywanej przestrzeni. Ponieważ
nie można w takim przypadku określić
miejsca, z którego dochodzi dźwięk,
występuje zjawisko dezorientacji,
tj. zaburzenia poczucia znajomości
otoczenia. Ubocznym skutkiem
dezorientacji jest rozproszenie uwagi
i osłabienie poczucia bezpieczeństwa.
2. Niskie zrozumienie mowy:
Wielokrotnie odbite dźwięki nakładają się
na siebie, na skutek czego mowa staje się
niezrozumiała bądź trudna
do zrozumienia.

Pochłanianie dźwięków jest ważne z punktu
widzenia odbioru dźwięku przez osoby
przebywające w pomieszczeniu. Właściwy
współczynnik pochłaniania dźwięków czyni
pomieszczenie przydatnym do celu,
do którego zostało przeznaczone.
Zapewnia kontrolę natężenia dźwięku,
zapobiega występowaniu niepożądanych
efektów, minimalizuje poczucie
dezorientacji i zwiększa zrozumiałość mowy.
Jakość pochłaniania dźwięków jest
determinowana przez układ wnętrza
pomieszczenia oraz materiały i przedmioty
użyte do jego wykończenia.

3. „Efekt spotkania towarzyskiego”
W sytuacji o charakterze nieoficjalnym
swobodnie mówiący ludzie przeszkadzają
sobie nawzajem, ponieważ natężenie
dźwięku w każdym miejscu przestrzeni
jest praktycznie takie samo. Ludzie
znajdujący się w pomieszczeniu mówią
coraz głośniej, a w końcu każdy z nich
krzyczy. Zjawisko to znane jest jako
„efekt spotkania towarzyskiego”. Efekt
spotkania towarzyskiego występuje
m.in. w przedszkolach, gdzie mierzone
natężenie dźwięku jest wyższe od
90 dB(A), przekraczając w znacznym
stopniu poziom natężenia dźwięku
wystarczający do utraty słuchu.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Izolacyjność akustyczna określa,
w jakim stopniu materiał bądź przegroda
budowlana chroni pomieszczenie od hałasu
dochodzącego z otoczenia, np. sąsiedniego

pomieszczenia. Izolacyjność akustyczna
wpływa na poziom natężenia dźwięku
w przestrzeni, w której jest on odbierany,
a tym samym na:
• poczucie prywatności;
• zdolność do koncentracji w miejscu,
w którym odbierany jest dźwięk.
Żądany poziom izolacyjności akustycznej zależy
od wielu czynników. Przykładowo, wymagania
w zakresie izolacyjności akustycznej dwóch
sąsiadujących ze sobą pomieszczeń, w których
nie ma dużego natężenia ruchu ani hałasu,
są niewielkie. Z kolei, jeśli pomieszczenie typu
gabinet dyrektora, sąsiaduje z jednym
z wyżej opisanych pomieszczeń, wymagania
w zakresie izolacyjności akustycznej są
bardzo wysokie.
W budynkach dźwięk może przenikać do
sąsiadujących pomieszczeń w postaci :
• Bezpośredniej fali dźwiękowej :
fala, która przechodzi poprzez ściany
działowe bądź od strony przestrzeni
międzystrpowej tzw. plenum poprzez
obniżony sufit. W tym ostatnim
przypadku w grę może wchodzić dźwięk
emitowany przez urządzenia znajdujące
się w przestrzeni pomiędzy stropem
a sufitem podwieszanym.
• Podłużnych fal dźwiękowych : fal,
przenikających do danego pomieszczenia
poprzez obniżony sufit, plenum oraz
obniżony sufit sąsiedniego pomieszczenia.
• Fali dźwiękowej powstałej pod
wpływem uderzenia : jest to fala,
która przenika do innych pomieszczeń
na skutek uderzeń w konstrukcję,
słyszana np. jako odgłos kroków.
• Fali bocznej : jest to fala przenikająca
do innego pomieszczenia drogą okrężną,
np. przez podłogę, korytarz itp.
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W przestrzeniach, w których użyto materiałów
o zbyt niskim lub zerowym współczynniku
pochłaniania dźwięków, występuje echo. Echo
powstaje na skutek wielokrotnego odbijania
się dźwięku od powierzchni i przedmiotów
wewnątrz pomieszczenia. Trzema głównymi
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R1,R2 i R3 – izolacja bezpośredniej fali dźwiękowej
R4 – izolacja podłużnej fali dźwiękowej.

Dlaczego parametry akustyczne są tak ważne?
Piotr nie jest głuchy
– nie może po prostu usłyszeć lub zrozumieć tego, co mówi nauczyciel.
Gdy dźwięk zmienia się w hałas, ludzie stają
się poirytowani i odczuwają napięcie. Dzieje
się tak w szkołach, biurach, szpitalach
i innych budynkach użyteczności publicznej.
Przeprowadzono wiele badań naukowych
i empirycznych określających skutki złej
akustyki pomieszczeń :
• Uczniowie nie słyszą nawet do 70%
spółgłosek wymawianych przez
nauczycieli w szkołach.1
• 60% pracowników zatrudnionych
w otwartych przestrzeniach biurowych
twierdzi, że hałas jest tym czynnikiem,
który najbardziej przeszkadza im
w pracy.2
• 70% pracowników biurowych uważa,
że ich wydajność byłaby większa, gdyby
w otoczeniu było mniej hałasu.3

• Badania empiryczne przeprowadzone
w biurach wykazały, że normalny
poziom hałasu obniża wydajność pracy
o 66% w porównaniu z poziomem
wydajności osiąganym w cichym
otoczeniu.3
• Sprzedaż w sklepach detalicznych może
zasadniczo wzrosnąć o 5-10%
na skutek podjęcia działań
zmierzających do poprawy akustyki tych
placówek.3
• W pomieszczeniach szpitalnych kontrola
poziomu hałasu ma duże znaczenie
dla poprawy stanu zdrowia pacjentów,
ponieważ występowanie „niepożądanego
dźwięku” może powodować
przyspieszenie bicia serca, oddechu oraz
podwyższenie ciśnienia krwi.4

1) Projekt badawczy „Zrozumiałość mowy w salach szkolnych”
prowadzony przez Wydział Inżynierii i Badań Budownictwa
Uniwersytetu Herriot-Watt w Edynburgu.
2) Duńskie Narodowe Centrum Badań Środowiska Pracy : „Hałas
powstający w wyniku działań człowieka”.
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007 r.
4) Źródło : Wytyczne techniczne dla obiektów służby zdrowia
(Health Technical Memorandum) 08-01 : Akustyka.
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Regulacje prawne w zakresie akustyki
Sufity Rockfon
odgrywają znaczną
rolę w polepszaniu
parametrów
akustycznych poprzez :

• Izolacji akustycznej : W jakim
stopniu izolacja akustyczna blokuje
przepływ dźwięków pomiędzy dwoma
pomieszczeniami?
Parametry te są opisane w kolejnym
rozdziale. Bardziej szczegółowy opis
znajduje się na www.rockfon.com.pl

POZIOM CIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO

• obniżanie poziomu ciśnienia
akustycznego
• optymalizację czasu pogłosu
• optymalizację zrozumiałości mowy
• zwiększenie dźwiękoizolacyjności
Pod wpływem prac naukowych
prezentujących wpływ hałasu na
zdrowie i wydajność pracy ludzi
następuje szybki wzrost liczby
przepisów odnoszących się do akustyki
przestrzeni. Stowarzyszenia ekspertów
publikują opisy najlepszych praktyk
stosowanych w tym zakresie we
wszelkiego rodzaju przestrzeniach
o charakterze publicznym i prywatnym.
Dlatego też dobra akustyka nie jest już
kwestią przypadku, lecz wynika
z aktywnych działań podejmowanych
przez architektów i specjalistów.
Nie można uzyskać dobrej
akustyki, optymalizując jedynie jej
pojedyncze parametry. Istnieje cały
szereg wytycznych, które należy
dostosować do przeznaczenia danego
pomieszczenia. Większość przepisów
i wskazówek odnosi się do
4 parametrów :

Poziom ciśnienia akustycznego określa,
jak wielki hałas panuje w niektórych
środowiskach. Jeśli charakteryzuje się
zarówno wysokimi wartościami szczytowymi,
jak i wysokim poziomem średnim, może
powodować poważne uszczerbki na zdrowiu.
Maksymalna wartość poziomu ekspozycji
określona przez UE wynosi 85 dB(A). Jednak
w niektórych krajach podczas imprez
publicznych takich jak np. koncerty, nie może
przekraczać 96 dB(A). Średni poziom ciśnienia
akustycznego nie jest parametrem istotnym
jedynie w zakładach produkcyjnych. Może
osiągać także wysoki poziom np.
w przedszkolach.
dB

96 dB: w niektórych krajach,
dopuszczalny poziom dźwięku
podczas imprez publicznych
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Głośna rozmowa
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Głosne pomieszczenie biurowe
60

Odgłos kroków na podłodze z terrakoty

50

Głośny dźwięk z wentylacji

Standardowe pomieszczenie biurowe

• P
 oziom ciśnienia akustycznego :
Jaki jest poziom hałasu?
• Czasu pogłosu : Jak wielkie echo
występuje w pomieszczeniu?
• Zrozumiałości mowy : Jak łatwo
można zrozumieć wypowiadane słowa?

Telefon, fax

Odgłos pisania na klawiaturze
Ciche pomieszczenie biurowe
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40
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Większość organów prawodawczych
i stowarzyszeń ekspertów definiuje
maksymalnie dopuszczalne wartości czasu
pogłosu dla różnych typów pomieszczeń
budowanych w rozmaitych sektorach
budownictwa. Panuje ogólna zgoda co do
tego, że dopuszczalny czas pogłosu znajduje
się w zakresie od 0,1 do 1,0 sekundy,
zaś optymalna wartość tego parametru
mieści się w zakresie od 0,4 do 0,6 s. Czas
pogłosu zależy od wielkości i kształtu
przestrzeni, liczby i jakości powierzchni
dźwiękochłonnych oraz ich umiejscowienia
w danej przestrzeni.

80

Młot pneu- 100
matyczny
120 dB
90

50

Zasada ta nie obowiązuje jednak w każdym
przypadku. W szczególnych okolicznościach,
np. podczas koncertów lub w salach
konferencyjnych, dłuższy czas pogłosu
może zapewniać bardziej komfortowy
odbiór dźwięku. W pomieszczeniach tych
czas pogłosu nie może być ani zbyt długi,
ani zbyt krótki. Jeśli np. w sali wykładowej
czas pogłosu jest zbyt długi, sylaby słów
nakładają się na siebie i słychać niewyraźnie,
jeśli czas pogłosu jest zbyt krótki, dźwięk
jest „głuchy” i głos może nie docierać do
wszystkich miejsc pomieszczenia.

100

110

60

Najważniejszym czynnikiem uwzględnianym
w treści wszystkich przepisów jest czas
pogłosu. Jest on określany długością
trwania pogłosu (w sekundach) przy spadku
poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB
od chwili zakończenia emisji dźwięku przez
jego źródło. W większości przypadków
obowiązuje zasada : im krótszy czas
pogłosu, tym większy komfort akustyczny
pomieszczenia. Mowa jest najlepiej
zrozumiała przy braku echa.

Czas pogłosu

Codzienne dźwięki

70

CZAS POGŁOSU

90
85 dB: maksymalna wartość
poziomu ekspozycji wg UE

Drukarka

Ruch
uliczny
70 dB

Poziom ciśnienia akustycznego
w pomieszczeniu zależy od mocy źródła
dźwięku, układu pomieszczenia oraz liczby
i jakości powierzchni dźwiękochłonnych.

100

200

500

1000

2000

5000

Płyty sufitowe Rockfon oferują najwyższą dźwiękochłonność,
szczególnie w zakresie częstotliwości mowy ludzkiej.
Stosując je, można uzyskać optymalny czas pogłosu i
lepszą zrozumiałość mowy przy mniejszej powierzchni
dźwiękochłonnej.
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ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Zrozumiałość mowy określa stopień,
w którym słowa wypowiadane
w pomieszczeniu mogą być słyszane
i rozumiane. Na poziom zrozumiałości
mowy wpływa wiele czynników, np.
sam sygnał mowy, kierunek, z którego
nadchodzi dźwięk, poziom szumu tła,
czas pogłosu w pomieszczeniu oraz kształt
pomieszczenia. Przy krótkim czasie pogłosu
osoba słuchająca może usłyszeć i zrozumieć
wypowiadane słowa. Jeśli dźwięk zanika
w szumie tła, osoba słuchająca będzie miała
trudności w zrozumieniu wypowiedzi.
Krótki czas pogłosu daje możliwość pełnego
odbioru dźwięków, dobrej zrozumiałości
mowy i zmniejszenia poziomu hałasów
zakłócających.

Całkowita dźwiękoizolacyjność sąsiadujących
przestrzeni, wyrażona wartościami DnT,w, R’w
lub DnT,A określa zdolność całej konstrukcji,
np. ściany działowej wraz z sufitem
i podłogą oraz łączącymi je elementami,
do blokowania mowy, muzyki lub innych
dźwięków przenoszonych przez powietrze
i elementy budowlane. Wartości tych
parametrów podawane są w dB, przy czym
im wyższa jest wartość, tym lepszy efekt.
W myśl niektórych przepisów minimalny
poziom dźwiękoizolacyjności pomieszczeń
biurowych wynosi 35 – 45 dB, zaś
apartamentów oraz pomieszczeń
mieszkalnych mieści się w zakresie
50 – 60 dB.

Drogi przenoszenia dźwięku pomiędzy
sąsiadującymi przestrzeniami

Głównymi właściwościami materiału
dźwiękoizolacyjnego są : jego masa,
szczelność i zdolność pochłaniania dźwięku.
Izolacyjność akustyczna dźwięków
uderzeniowych pomiędzy dwoma piętrami
wyraża się w zdolności konstrukcji do
izolowania dźwięków generowanych przez
uderzenia, np. odgłos kroków, trzaskanie
drzwi. Charakteryzowana jest przez poziom
ciśnienia dźwięku uderzeniowego L’nTw,
zaś wyrażana jest w dB. Wartość ta jest
wprost proporcjonalna do poziomu ciśnienia
akustycznego, przy czym im jest ona niższa,
tym lepsza jest izolacyjność akustyczna
dźwięków uderzeniowych. W myśl
niektórych przepisów maksymalny poziom
L’nTw w salach szkolnych i biurach powinien
wynosić 60 dB.

Przenoszenie dźwięku uderzeniowego.

REKOMENDOWANY CZAS POGŁOSU DLA
RÓŻNYCH TYPÓW POMIESZCZEŃ
BIURA

Rekomendacja Rockfon*

Pokoje biurowe

T ≤ 0,8

Pomieszczenia typu „open space”

T ≤ 0,5

Sale konferencyjne

T ≤ 0,5

STI A RASTI

Hol, korytarz

T ≤ 0,7

Ponieważ czas pogłosu jest ściśle związany ze zrozumiałością
mowy, duży wpływ nań mają liczba, jakość i rozmieszczenie
powierzchni dźwiękochłonnych.

biuro otwarte

T≤1

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wyrażania
poziomu zrozumiałości mowy jest użycie wartości wskaźnika

przekazywania mowy (Speech Transmission Index, STI).
Wskaźnik ten określa zrozumiałość mowy w skali od 0 do
1. Np. w sali szkolnej optymalna wartość tego wskaźnika
powinna wynosić ponad 0,6.
Niektóre organy prawodawcze zdecydowały się na
stosowanie wskaźnika STI (zamiast czasu pogłosu) w
charakterze głównego parametru określającego akustykę
pomieszczeń. Innym rozpowszechnionym sposobem
wyrażania poziomu zrozumiałości mowy jest wartość RASTI
(Rapid Speech Transmission Index). Wskaźnik ten zasadniczo
nie różni się od STI, lecz procedura pomiaru jego wartości jest
uproszczona i zajmuje mniej czasu.

EDUKACJA
Sala lekcyjna

T ≤ 0,5
T ≤ 0,7

V = 100m3
V = 500m3

Sala muzyczna

T ≤ 0,6
T ≤ 0,9

V = 100m3
V = 500m3

Sale do zajęć technicznych

T ≤ 0,6

Sale gimnastyczne i baseny

T ≤ 1,4
T ≤ 1,8

Pokoje nauczycielskie, pomieszczenia

T ≤ 0,8

V = 2000m3
V = 5000m3

administracyjne
Hol, korytarz

T ≤ 0,8

Sala lekcyjna
Sala muzyczna

T ≤ 0,8

Sale do zajęć technicznych

T ≤ 0,8

Sale gimnastyczne i baseny

T ≤ 0,5
T ≤ 0,7

Pokoje nauczycielskie, pomieszczenia
administracyjne

T ≤ 0,8

Hol, korytarz

T ≤ 0,8

T = Czas pogłosu
V = Kubatura pomieszczenia

V = 100m3
V = 500m3
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Porównywanie sufitów pod
względem dźwiękochłonności
Płyty sufitowe Rockfon
posiadają wypełnienie ze
skalnej wełny mineralnej,
która z natury jest
materiałem silnie
pochłaniającym dźwięki.

Oznacza to, że duża część fal
dźwiękowych, które padają w materiał
dźwiękochłonny, nie jest odbijana, lecz
pochłaniana. Dzięki temu poziom ciśnienia
akustycznego oraz czas pogłosu w
pomieszczeniu ulegają zmniejszeniu, zaś
zrozumiałość mowy rośnie.
Większość ekspertów zajmujących się
płytami sufitowymi jest zgodna co do tego,
że dźwiękochłonność stanowi najważniejszy
parametr akustyczny, ponieważ wpływa on
dodatnio na poziom ciśnienia akustycznego,
czas pogłosu, zrozumiałość mowy oraz
izolacyjność akustyczną. Tym samym
pochłanianie dźwięku αw jest elementem
oznakowania CE, a wszyscy europejscy
dostawcy płyt sufitowych powinni
deklarować poziom dźwiękochłonności
wszelkich swoich wyrobów.

Podstawowym parametrem
charakteryzującym właściwości
dźwiękochłonne wyrobów budowlanych
jest pogłosowy współczynnik pochłaniania
dźwięku αs. Jest on podawany w postaci
charakterystyki w funkcji częstotliwości dla
pasm 1/3 oktawowych z zakresu od 100 Hz
do 5000 Hz. Współczynnik pochłaniania
dźwięku przy określonej częstotliwości
określa stosunek energii pochłoniętej fali
dźwiękowej do energii fali dźwiękowej
padającej na daną powierzchnię. Jest
on mierzony w zakresie od 0 do 1, przy
czym wartość1 oznacza, iż dźwięk został
pochłonięty w całości (100% skuteczności).
Dźwiękochłonność w aspekcie
porównywania własności sufitów wyrażana
jest obecnie na różne sposoby.

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ JEST BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANA Z CZASEM POGŁOSU :
Wzór Sabine’a na wyznaczanie czasu pogłosu :
T = 0,16 · (V/A) (s)
		 gdzie :
T = czas pogłosu (s)
V = kubatura (m³)
A = całkowita chłonność akustyczna pomieszczenia = Σ α • S (m³)
		 gdzie :
S = powierzchnia materiału (m³)
		 α = współczynnik pochłaniania dźwięku dla materiału
Oznacza to, iż w warunkach identycznego pomieszczenia przy powierzchni 50 m²
posiadającej współczynnik pochłaniania dźwięku 0,5 czas pogłosu jest ten sam co przy
powierzchni 25 m² o współczynniku pochłaniania dźwięku 1,0.

DODATKOWA KORZYŚĆ
Z ZASTOSOWANIA PŁYT
ROCKFON W PORÓWNANIU
Z PERFOROWANYMI
MATERIAŁAMI
DŹWIĘKOCHŁONNYMI
Powierzchnia sufitów Rockfon posiada
mikroporowatą, otwartą fakturę, dzięki
której mogą one pochłaniać dźwięki
padające nie tylko z przypadkowych
kierunków, ale także pod niewielkim
kątem. W dużych pomieszczeniach, np.
otwartych przestrzeniach biurowych
i holach, można wyraźnie usłyszeć
niepożądany odgłos rozmowy lub
dzwonka, który dobiega z przeciwległej
strony pomieszczenia. Tego rodzaju
zakłócenie jest odczuwalne, jeśli
dane pomieszczenie posiada sufit z
perforowaną okładziną tynkową lub z
perforowanego metalu. Sufity Rockfon
rozwiązują ten problem, ponieważ
dobrze pochłaniają fale dźwiękowe
padające pod niewielkim kątem.

27

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU (aw)

Jest on obliczany zgodnie z normą EN ISO 11654 przy wykorzystaniu wartości
praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp określonego w pasmach
oktawowych oraz standardowych wartości częstotliwości porównywanych
z krzywą odniesienia. W praktyce współczynnik pochłaniania dźwięku αp stanowi
średnią trzech wartości pogłosowych współczynników αs zmierzonych dla pasma o
szerokości 1/3 oktawy umiejscowionego pośrodku pasma oktawowego, zaokrąglanych
skokowo co 0,05. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oblicza się z krzywej odniesienia
przedstawionej w EN 11654, używając wartości αpi (gdzie i – odpowiednie pasmo
oktawowe). Krzywą odniesienia przesuwa się skokowo co 0,05 w kierunku zmierzonej
wartości αp do momentu, kiedy suma niekorzystnych odchyleń będzie mniejsza lub
równa 0,10. Za niekorzystne odchylenie dla poszczególnych częstotliwości uważa się
takie, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od wartości odpowiadającej przesuniętej
krzywej odniesienia. Pod uwagę bierze się tylko odchylenia niekorzystne. Wskaźnik
pochłaniania dźwięku αw definiuje się jako wartość przesuniętej krzywej odniesienia
dla 500 Hz. Wartość αw jest powinna być podawana przez wszystkich europejskich
dostawców sufitów podwieszanych, ponieważ metoda ta została przyjęta dla nich jako
norma oznakowania CE.

Ap

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Materiał pochłaniajacy
Krzywa referencyjna

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

Aw

0,20
–

0,35
0,40

0,70
0,60

0,65
0,60

0,60
0,60

0,55
0,50

0,60

Aw

Klasa pochłaniania ISO

7AONY WSKAxNIK POCHANIANIA DxWIÁKU (Aw)

NRC

0,50
0,65
0,70

D
C
C

0,50
0,70
0,80

KLASY POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

W oparciu o wyznaczony wskaźnik pochłaniania dźwięku dokonuje się klasyfikacji
wyrobów, przypisując je do jednej z klas pochłaniania, oznaczonych symbolami od A
do E. Zestawienie klas pochłaniania dźwięku i odpowiadające im wartości wskaźników
pochłaniania dźwięku αw zostały opisane w normie EN ISO 11654. Klasy pochłaniania
dźwięku stanowią ogólny wskaźnik charakterystyki chłonności akustycznej materiału.
+LASY POCHANIANIA DxWIÁKU

1000
Hz
0,60
0,80
0,90

Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D

2000
Hz
0,60
0,80
0,90

Klasa E

(nie klasyfikowane)

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI HAŁASU (NRC)

Klasa pochłaniania ISO

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

4000
Hz
0,60
0,80
0,90
4000
Hz

Aw

NRC

Krzywa NRC

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

7ARTOu½ .2#
Materiał A
0.4
Materiał B
0.4

125
Hz
0.05
0.40

250
Hz
0.10
0.50

500
Hz
0.25
0.70

1000
Hz
0.50
0.25

2000
Hz
0.75
0.15

4000
Hz
0.80
0.10

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Jest on obliczany zgodnie z normą ASTM C423 i stanowi średnią matematyczną
mierzonego współczynnika pochłaniania dźwięku as przy częstotliwościach 250, 500,
1000 i 2000 Hz. Przy zastosowaniu tej metody współczynnik jest ważony jednakowo
w całym zakresie częstotliwości, zaś jego wartość nie jest zbyt dokładna. Ilustracja
pokazuje, iż dwa materiały o bardzo różnych charakterystykach akustycznych posiadają
tę samą wartość współczynnika NRC.

NRC

1.00
1.00

A
A

1.00
1.00
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Porównanie sufitów pod względem
izolacyjności akustycznej
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA SĄSIADUJĄCYCH
POMIESZCZEŃ
Wartość współczynnika izolacyjności akustycznej wzdłużnej
Dn,f,w mierzona w warunkach laboratoryjnych dotyczy izolacji
podłużnych fal dźwiękowych, którą zapewnia (wyłącznie)
sufit dzielący dwa pomieszczenia (tj. izolacyjności akustycznej
sąsiadujących pomieszczeń). Podobnie jak w przypadku chłonności
akustycznej, jej pomiar dokonywany jest w paśmie częstotliwości
trzeciej oktawy i agregowany do postaci jednej liczby w drodze
porównania z krzywą odniesienia.
Z uwagi na przyjęcie nowej standardowej metody pomiarów
zgodnej z normą PN-EN ISO 10848-2:2007 (poprzednia –
PN-EN 20140-9:1998) izolacyjność akustyczna sąsiadujących
pomieszczeń jest obecnie wyrażana wartością Dn,f,w uznawaną
za równoważnik poprzednio stosowanej wartości Dn,c,w.
Wartość Dn,f,w jest stosowana przez specjalistów od akustyki do
wyznaczania całkowitej izolacyjności akustycznej DnT,w (R’w, DnT,A)
sąsiadujących pomieszczeń. Im wartość Dn,f,w jest wyższa, tym
lepsza jest izolacja akustyczna sąsiadujących pomieszczeń.
Należy zauważyć, iż pochłanianie dźwięku praktycznie obniża
poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Zastosowanie
dźwiękochłonnego sufitu w pomieszczeniu, w którym znajduje się
źródło dźwięku, powoduje obniżenie ciśnienia akustycznego.
Tym samym mniejsze natężenie dźwięku w pomieszczeniu,
w którym jest on emitowany, pociąga za sobą przeniesienie
słabszej fali dźwiękowej do pomieszczenia, w którym jest
odbierany. Na skutek zastosowania dźwiękochłonnego sufitu
w pomieszczeniu źródłowym, natężenie dźwięku przenoszonego

do pomieszczenia odbierającego staje się jeszcze mniejsze. Efekt
ten nie jest odzwierciedlany przez wartości Dn,f,w mierzone w
warunkach laboratoryjnych.
Innymi słowy, zastosowanie dwóch sufitów charakteryzujących
się tym samym parametrem Dn,f,w, a jednocześnie różnymi
wskaźnikami pochłaniania dźwięku, tj. αw = 0,10 i αw = 0,90,
powoduje w praktyce zróżnicowanie subiektywnego postrzegania
skuteczności izolacji akustycznej. Sufit o najwyższym wskaźniku
stanowi w rzeczywistości lepszą izolację akustyczną (zob. poniższy
rysunek). Wpływ chłonności akustycznej na wynikowy poziom
ciśnienia akustycznego można wyznaczyć metodą matematyczną.
Został on sprawdzony w drodze testów empirycznych.
W przypadku pomieszczeń, których ściany działowe nie
dochodzą do betonowej powierzchni sufitu, lecz do poziomu
sufitu podwieszanego, można jeszcze bardziej poprawić izolację
akustyczną sąsiadujących pomieszczeń poprzez umieszczenie
w plenum dodatkowego materiału dźwiękochłonnego lub
zamontowanie barier dźwiękoszczelnych. Bariery te, wytwarzane
na bazie skalnej wełny mineralnej, umieszczane są nad ścianami
działowymi. Obecność w pomieszczeniu opraw oświetleniowych
i innych instalacji typu otwartego powoduje „wypływanie”
dźwięku na zewnątrz. Kołpakowe tłumiki hałasu, umieszczone
ponad tymi oprawami, pochłaniają emitowany dźwięk,
poprawiając tym samym izolację akustyczną pomieszczenia.
Dlatego też, połączenie efektów pochłaniania i izolacji dźwięków,
może zapewnić spełnienie wszelkich wymagań związanych
z akustyką pomieszczeń.

Izolacja akustyczna
Dn,f,w = 44 dB

Przy suficie o niskiej chłonności akustycznej
Aw = 0,10 osoba mówiąca generuje
ciśnienie akustyczne o wartości 69 dB.

69 dB

- 5 dB

31 dB

- 11 dB

Przy suficie o wysokej chłonności akustycznej
Aw = 0,90 osoba mówiąca generuje
ciśnienie akustyczne o wartości 64 dB.

64 dB

Izolacja akustyczna
Dn,f,w = 44 dB

20 dB

Przy tej samej wartości Dn,f,w (równej w danym wypadku 44 dB) sufit o wysokiej chłonności akustycznej
zapewnia niższe ciśnienie akustyczne niż sufit o niskiej chłonności akustycznej.
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IZOLACJA DŹWIĘKÓW BEZPOŚREDNICH
Indeks izolacyjności akustycznej Rw (ważony indeks izolacyjności
akustycznej właściwej), wyrażający stopień izolacji dźwięków
bezpośrednich jaki daje sufit, stanowi miarę izolacji fali
dźwiękowej przechodzącej przez sufit podwieszany.
Wysoka wartość indeksu Rw oznacza wysoki stopień
izolowania dźwięków bezpośrednich.
Zastosowanie sufitu o wysokiej wartości indeksu Rw jest
niezmiernie ważne w przypadku występowania nadmiernego
hałasu emitowanego przez instalacje umieszczone w plenum, bądź
ze względu na potrzebę poprawy izolacji akustycznej konstrukcji
stropu oddzielającego pomieszczenia.
Hałas emitowany przez instalacje umieszczone w przestrzeni
międzystropowej jest w wysokim stopniu redukowany przez elementy
charakteryzujące się wysokim indeksem izolacyjności akustycznej (Rw).

SUFITY ROCKFON db
Płyty sufitowe Rockfon dB posiadają
najlepsze w swej klasie parametry
użytkowe, ponieważ łączą w sobie
wysoką chłonność i izolacyjność
akustyczną.

WSKAŹNIKI C I Ctr

Aby móc lepiej oceniać izolacyjność akustyczną dla
określonych źródeł hałasu, wprowadzono wartości C i Ctr
(widmowe wskaźniki adaptacyjne).
C stanowi warunek przystosowania się do różowego szumu*.
Wskaźnik ten jest wykorzystywany przy ocenie izolacyjności
akustycznej w warunkach aktywności życia codziennego
(hałasów wewnętrznych bytowych), np. dźwięku rozmów,
muzyki, radia, telewizji, zabaw dziecięcych itp.
Ctr stanowi warunek przystosowania się do hałasu ruchu
ulicznego. Wskaźnik ten jest wykorzystywany przy ocenie
izolacyjności akustycznej w warunkach hałasu wytwarzanego
przez miejski ruch uliczny (hałasów komunikacyjnych),
hałasów dyskotek, zakładów przemysłowych emitujących
hałas z przewagą wysokich częstotliwości.

MAKSYMALIZACJA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
Nowa linia płyt sufitowych Rockfon dB, zaprojektowana z myślą
o zapobieganiu przenikania dźwięku przez sufit, przyczynia
się w znacznym stopniu do izolacji akustycznej sąsiadujących
pomieszczeń i izolacji dźwięków bezpośrednich. Charakteryzuje się
unikalnym połączeniem doskonałej izolacyjności akustycznej
z wyjątkową chłonnością akustyczną.
Jedynie linia Rockfon dB może być zaliczona do materiałów
dźwiękochłonnych klasy A, zapewniających izolacyjność
akustyczną na poziomie do 44 dB. Nowe płyty sufitowe Rockfon,
wytwarzane w technologii warstwowej, oferują dźwiękochłonną
warstwę wierzchnią, szczelność oraz pochłanianie dźwięków
wytwarzanych w przestrzenie międzystropowej, łącząc w unikalny
sposób wysoką chłonność i izolacyjność akustyczną.

Im niższa wartość współczynnika przystosowawczego
C lub Ctr, tym lepiej.
* szum różowy – szum losowy, w którym energia rozłożona jest
w całym zakresie słyszalnym w taki sposób, że w każdym paśmie
oktawowym poziom ciśnienia akustycznego jest jednakowy

Płyty Rockfon dB w połączeniu z barierami dźwiękoszczelnymi
i dodatkowym materiałem dźwiękochłonnym zamontowanym
w plenum, zwiększają do maksimum izolacyjność akustyczną.
Dzięki temu spełniają bardzo wysokie wymagania w tym zakresie.

Sonar dB 40, krawędź A, wymiary
1200 x 600 mm
Dn,f,w (C;Ctr)
Sonar dB 44, krawędź A, wymiary
1200 x 600 mm
Dn,f,w (C;Ctr)

Przykład : Sufit charakteryzujący się wartością Dn,f,w (C; Ctr)
równą 40 (-2; -6) będzie redukował hałas ruchu ulicznego o 34
dB (40+(-6)).

Bez dodatkowego materiału
dźwiękochłonnego

Z dodatkową warstwą
materiału dźwiękochłonnego
o grubości 40 mm

Z dodatkową warstwą
materiału dźwiękochłonnego
o grubości 60 mm

40 (-2;-6)

45 (-2;-7)

47 (-2;-8)

Bez bariery
dźwiękochłonnej

Sound Stop 21 dB

Sound Stop 26 dB

Sound Stop 30 dB

44 (-2;-9)

52 (-3;-10)

55 (-9;-17)

58 (-7;-15)
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Twój problem – nasze rozwiązanie
Rzeczywistymi
problemami są tylko
te, których nie da się
rozwiązać. Rockfon
posiada rozwiązania,
dzięki którym poradzisz
sobie z akustyką
pomieszczeń.

Obecnie specjaliści od akustyki i projektanci
obiektów budowlanych są w stanie poradzić
sobie z wieloma problemami, jakie niesie
ze sobą hałas. W tym celu stosują materiały
dźwiękochłonne, powodujące odbicie
dźwięku oraz materiały dźwiękoizolacyjne.
W wielu wypadkach najlepszym
rozwiązaniem jest sufit akustyczny, ponieważ
dostęp do jego powierzchni jest zazwyczaj
łatwy. W wielu trudnych i skomplikowanych
sytuacjach możliwy jest dodatkowy montaż
akustycznych paneli ściennych, ścianek
działowych, ekranów i/lub innych elementów
o charakterze akustycznym.

Idealna jest oczywiście sytuacja, w której
odpowiednie rozwiązania zostają określone
przez projektantów i zrealizowane na
początkowym etapie wznoszenia budynku.
Jednak czasami można skorygować projekty
pod względem akustycznym poprzez
dodanie odpowiedniego rodzaju sufitów
i innych materiałów akustycznych.
Warto wziąć pod uwagę, że koszty
instalowania elementów akustycznych na
początkowym etapie budowy są zawsze
niższe niż po jego wzniesieniu.

Opis sytuacji

Problem z akustyką

Zalecenia techniczne

Zalecane produkty

Poufne spotkanie, np.
w biurze :
• Kierownika
• Prawnika
• Lekarza

W pracy kadry kierowniczej, prawników
lub personelu lekarskiego szczególnie
liczy się spokój. Pomieszczenia, w
których pracują te osoby, powinny być
dobrze rozwiązane pod względem
akustycznym. Często podczas spotkań
przekazują oni poufne informacje. Z
tego względu pomieszczenia powinny
być dobrze wyciszone i urządzone tak,
by zapewnić przyjemną atmosferę.
Dodatkowo ważne jest umożliwienie
pracownikom, klientom i pacjentom
porozumiewanie się bez obaw o
to, że będą słyszani w sąsiednich
pomieszczeniach.

• Najlepszą izolację akustyczną
pomieszczeń zapewniają ściany
o pełnej wysokości (dochodzące
do betonowej powierzchni
stropu).
• Wysoki poziom poufności
i prywatności pomieszczeń
można również uzyskać poprzez
stosowanie sufitów o wysokiej
izolacyjności akustycznej (>40
dB Dn,f,w) i/lub instalowanie
barier dźwiękoszczelnych
bezpośrednio ponad ścianami
działowymi.
• Stosowanie sufitów o wysokim
wskaźniku pochłaniania
dźwięku (αw ≥ 0,8, klasa
pochłaniania dźwięku
A lub B) jest w każdym
wypadku niezbędne dla
właściwego kształtowania
klimatu akustycznego i
zapewnienia spokojnych
warunków porozumiewania
się osób przebywających w
pomieszczeniu.

Sonar dB,
Tropic dB,
Sonar,
Tropic,
Koral,
Bariery dźwiękoszczelne,
Ściany g-k do stropu;

Wielu ludzi rozmawia
jednocześnie,
np. w takich
pomieszczeniach jak :
• Biura otwarte
•C
 entra obsługi
klientów
• Przedszkola, żłobki
• Restauracje

Gdy kilku ludzi mówi jednocześnie,
często trudno jest im się zrozumieć.
Na skutek tego starają się rozmawiać
coraz głośniej. Zjawisko to znane jest
jako „efekt spotkania towarzyskiego”.
Na skutek tego błędnego koła
ciśnienie akustyczne może osiągnąć
bardzo wysoki poziom. Zjawisko takie
często występują np. w obiektach
edukacyjnych. Zmierzony poziom hałasu
w przedszkolach wynosi do 90 dB(A).

• Należy stosować sufity
dźwiękochłonne klasy A
(αw >= 0,9) absorbujące w
maksymalnym stopniu dźwięki
mowy ludzkiej dochodzące z
różnych kierunków.
• Dalsze udoskonalenia
należy przeprowadzać z
wykorzystaniem akustycznych
paneli ściennych lub ekranów
dźwiękochłonnych o
minimalnej wysokości 1,5 m.
• Jeśli dane pomieszczenie
zapewnia wysoki poziom
chłonności akustycznej,
dźwięk zostaje wyciszony
w stopniu większym od
przewidywanego, ponieważ w
cichszym pomieszczeniu ludzie
częściej mówią ciszej. Można
również zmniejszyć poziom
hałasu, stosując pewne
proste środki, np. wyłączając
dzwonki telefonów!

Sonar Activity,
Sonar,
Tropic,
Koral,
Koral Activity,
Polar Colour,
Akustyczne panele ścienne;
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Opis sytuacji

Problem z akustyką

Zalecenia techniczne

Zalecane produkty

Ludzie przebywają w
tej samej przestrzeni,
np. w :
• wieloosobowych
salach szpitalnych
• domach akademickich

Badania wykazują, iż hałas nie tylko
wpływa na nastrój człowieka, lecz
bezpośrednio oddziałuje na proces
jego powrotu do zdrowia. Pomimo to
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
odnotowano stały wzrost poziomu
hałasu w szpitalach.
Problemy związane z akustyką są
liczne : pacjenci muszą słuchać rozmów
osób odwiedzających, dźwięków
emitowanych przez telewizor i sprzęt
medyczny, jak również powstających
podczas podawania jedzenia,
przesuwania łóżek i sprzątania
pomieszczeń. Sen pacjentów
przebywających w wieloosobowych
salach szpitalnych jest na skutek tego
bardzo utrudniony.

• Sufity o dużej chłonności
akustycznej (αw ≥ 0,9)
spełniające wszelkie istotne
wymagania w zakresie
akustyki pomieszczeń w
zakładach opieki zdrowotnej.

Medicare,
Medicare Plus,
Medicare Ultra;

Dźwięki wydawane
przez wielu ludzi
pracujących lub
poruszających się, np.
w:
• Holach recepcyjnych
• Sklepach
• Centrach handlowych
•P
 oczekalniach,
świetlicach
•B
 arach
samoobsługowych
• Portach lotniczych

Gdy wiele osób przebywa, sprząta, kaszle,
dzwoni, je, gra lub spaceruje na większej
przestrzeni, dźwięki emitowane na skutek
tych czynności mogą przybrać postać
szumu tła, który w wysokim stopniu
wpływa na pogorszenie koncentracji
przebywających tam ludzi. Stan ten
pogarsza jeszcze fakt, iż wiele z tych
miejsc jest częstokroć projektowanych z
wykorzystaniem materiałów twardych i
mocno odbijających dźwięk, np. szkła,
kamienia, gipsu i twardych podłóg. Nikt
nie chciałby spędzać czasu lub pracować
w tego typu środowisku. Na skutek
tego klienci opuszczają takie miejsce lub
wynoszą zeń negatywne odczucia, zaś
ludzie w nich zatrudnieni nie pracują
tak dobrze, jak by mogli. Julian Treasure
wysuwa tezę, iż gdyby akustyka sklepów
była lepsza, wartość realizowanej przez nie
sprzedaży mogłaby wzrosnąć o 5 do 10%.

• Najlepsze wyniki osiągane
są przez maksymalizację
powierzchni zapewniających
jak najwyższą chłonność
akustyczną.
• Zaleca się stosowanie sufitów
akustycznych, chociaż nie
zawsze jest to możliwe ze
względów architektonicznych.
W takim przypadku brak
sufitu akustycznego
można skompensować
zamontowaniem sufitów
wyspowych, ekranów
akustycznych i ścian
dźwiękochłonnych.

Sonar,
Tropic,
Koral,
Polar Colour,
Modułowe sufity wyspowe;

Dzieci w sali lekcyjnej

Kwestiom związanym z akustyką sal
lekcyjnych poświęcono wiele badań i
dużą liczbę artykułów – nie bez powodu.
Większość szkół europejskich zbudowano
kilkadziesiąt lat temu, nie skupiając się
zanadto na zagadnieniach związanych
z akustyką. Ten stan rzeczy jest wysoce
alarmujący. W skrajnych przypadkach
uczniowie nie potrafią usłyszeć do
70% spółgłosek wymawianych przez
nauczyciela. Nie wspominając już o tym,
że w takich warunkach nauczenie się
czegokolwiek jest prawie niemożliwe.
W tym przypadku należy w pierwszym
rzędzie obniżyć poziom szumu tła,
zapewnić dobrą zrozumiałość mowy
oraz krótki czas pogłosu. Czas pogłosu
powinien wynosić od 0,3 do 0,8 s,
zależnie od wielkości pomieszczenia
oraz wieku uczniów. W przyszłości we
wszystkich pomieszczeniach włącznie
z salami lekcyjnymi maksymalny
czas pogłosu przy dominujących
częstotliwościach mowy (500 – 2000 Hz)
powinien wynosić 0,4 s.

• Sufity o wysokim
współczynniku pochłaniania
dźwięku, wraz ze strategicznie
umieszczonymi ścianami
dźwiękoszczelnymi, pomogą
stworzyć pomieszczenie
o odpowiedniej akustyce
odpowiadającej lokalnym
przepisom.
• Aby uzyskać odpowiedni
stały poziom izolacyjności
akustycznej poszczególnych
sal lekcyjnych, należy
stosować ściany o pełnej
wysokości.

Sonar,
Tropic,
Koral,
Boxer;
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Problem z akustyką

Zalecenia techniczne

Zalecane produkty

Słuchacze przebywający
np. w :
• salach wykładowych
• aulach
• kinach
• salach koncertowych

Z reguły są to duże pomieszczenia o
dobrej akustyce. Ważne tutaj jest nie
tylko uzyskanie prawidłowego czasu
pogłosu, ale także stworzenie powierzchni
charakteryzujących się różnymi
współczynnikami pochłaniania dźwięków
w różnych miejscach.

• Ponad podium dla mówcy
powinien znajdować się obszar
odbicia dźwięku zintegrowany
z położonym wyżej sufitem,
wzmacniający poziom dźwięku
mowy kierowanej do słuchaczy.
Na pozostałej części sufitu należy
zainstalować płyty o wysokim
wskaźniku pochłaniania dźwięku
(αw ≥ 0,9).
• Na ścianach tylnych i bocznych
należy umieścić materiał
dźwiękochłonny (αw ≥ 0,8)
celem zredukowania odbić
dźwięku w kierunku słuchaczy
znajdujących się w pobliżu ścian
oraz prawdopodobieństwa
powstania fal stojących i echa
łopoczącego wpływających
ujemnie na skupienie słuchaczy.

Sonar Bas,
Koral,
Koral Tenor,
Sonar,
Tropic,
Luna,
Samson;

Dźwięki dochodzące
z góry, np. z
sąsiadujących
kondygnacji :
• obiekty uniwersalne
•b
 udynki
wielokondygnacyjne

Dźwięki dochodzące z sąsiednich
pomieszczeń mogą doprowadzić
mieszkańców oraz pracowników do
wielkiej frustracji i zakłopotania. W
budynkach nowych i starych, których
akustyka nie została polepszona, stukot
wysokich obcasów o twarde podłogi jest
przenoszony na niższe piętra.

• Sytuację można znacznie
poprawić poprzez
zastosowanie sufitów
podwójnego przeznaczenia
o wysokim współczynniku
chłonności (αw ≥ 0,9) i
izolacyjności akustycznej
(Dn,f,w = 44 dB).

Sonar dB,
Tropic dB;

Aby zaradzić temu problemowi,
należy zwrócić uwagę na właściwości
dźwiękoizolacyjne konstrukcji stropu.
Odgłos deszczu
padającego na dach

W niektórych budynkach poziom
szumów tła generowanych przez deszcz
padający na dach jest niedopuszczalnie
wysoki. Stosując odpowiednio lekką
konstrukcję dachu w połączeniu z
sufitami podwójnego przeznaczenia
łączącymi w sobie chłonność i
izolacyjność akustyczną, można spełnić
najbardziej surowe kryteria odnośnie
akustyki otoczenia. Wyniki badań
odgłosów deszczu powinny odpowiadać
normie PN-EN ISO 140-8:2006.

• Maksymalny poziom ciśnienia
akustycznego podczas
deszczu powinien być jedynie
o 20 dB(A) wyższy niż w
warunkach suchej pogody.

Sonar dB,
Sonar,
Boxer,
Samson;

Hałas powstający
w przestrzeniach
międzystropowych
•N
 ad sufitem
podwieszanym
(plenum)

Źródło nadmiernego hałasu
powstającego w przestrzeniach nad
sufitem podwieszanym powinno
być idealnie zaizolowane. Oznacza
to, iż „zapobieganie chorobie jest
lepsze od jej leczenia”. Jeśli jednak
nie jest to możliwe, zastosowanie
dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych
sufitów może w znacznym stopniu
zniwelować poziom hałasu. Sufity
zapewniające izolacyjność akustyczną
pomiędzy plenum a pomieszczeniem,
posiadające powierzchnie „tylną”
i czołową o właściwościach
dźwiękochłonnych, potrafią znacznie
zredukować hałas.

• Należy zwiększyć do
maksimum chłonność
akustyczną po tylnej stronie
płyt sufitowych (od strony
stropu), w tzw. plenum.
• W odróżnieniu od włókien
mineralnych wytwarzanych w
procesie mokrym, większość
sufitów z wełny mineralnej
wiązanej lepiszczem
żywicznym, charakteryzuje
się wysoką chłonnością
akustyczną. Dotyczy to
zarówno powierzchni
widocznej jak i powierzchni
od strony plenum.
Jednocześnie redukują one
poziom dźwięku wewnątrz
plenum i przyczyniają się
do polepszenia parametrów
akustycznych otoczenia.

Sonar dB,
Tropic dB;
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Opis sytuacji

Problem z akustyką

Zalecenia techniczne

Zalecane produkty

Obszary o ograniczonej
wysokości, na
przykład :
• klatki schodowe
• korytarze
• sutereny

Typowe klatki schodowe i sutereny posiadają
ograniczoną wysokość prześwitu i podłogi
silnie odbijające dźwięk. Wymagania
tradycyjnych sufitów podwieszanych w
zakresie kubatury częstokroć kolidują z
rzeczywistą wysokością sufitu. Utrudnia
to zapewnienie wymaganego poziomu
chłonności akustycznej. Zmniejszenie
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym
ma negatywny wpływ na akustykę
w przypadku zastosowania cienkich
materiałów o niskiej chłonności. Jest on
jeszcze bardziej odczuwalny w niższych
pasmach częstotliwości. Ważną rzeczą jest
więc zapewnienie, aby wybrane rozwiązania
zostały „udokumentowane pod względem
akustycznym” odpowiednio do wymaganej
głębokości instalacji.

• Płyty sufitowe o wysokiej
chłonności akustycznej
(αw ≥ 0,9), które można
mocować bezpośrednio
do podsufitki. Stosując
płyty ze skalnej wełny
mineralnej o grubości 20 mm,
charakteryzujące się wysokim
wskaźnikiem pochłaniania
dźwięku, można osiągnąć
wymagany minimalny
poziom wytłumienia hałasu.
Analogiczne płyty o grubości
40 mm zapewniają jeszcze
lepszą dźwiękochłonność
w szerszym paśmie
częstotliwości.

Sonar, krawędzie B, C, G,
Sonar Activity, krawędzie
B, C, G;

Stropy z masy
termicznej

Masa termiczna jest coraz częściej
stosowana w architekturze z myślą
o wykorzystaniu dziennych wahań
temperatury do celów związanych z
klimatyzacją pomieszczeń. Ponieważ
zimno i ciepło przenika zazwyczaj
do pomieszczenia poprzez strop,
zastosowanie kompletnej konstrukcji
sufitowej, biegnącej „od ściany
do ściany” powinno zmniejszyć
efektywność wymiany ciepła. Badania
wykazują, iż pokrycie maks. 50% sufitu
nie wpływa znacząco na chłodzenie
pomieszczenia. W przypadku pokrycia
83% obszaru sufitu dany współczynnik
wynosi około 70%.

• Lepsze warunki można
uzyskać poprzez wykorzystanie
materiałów o wysokim
wskaźniku pochłaniania
dźwięku (αw ≥ 0,9).
• Wielopanelowe sufity
wyspowe o wysokiej
chłonności akustycznej
(αw ≥ 0,9) powierzchni
czołowej i tylnej będą szybko
i skutecznie pochłaniać fale
dźwiękowe, zapewniając tym
samym możliwie najlepszą
dźwiękochłonność przypadającą
na 1 m² użytego materiału.
• Dodatkowe elementy
dźwiękochłonne można
umieścić na dużej wysokości
– przynajmniej na dwu
sąsiadujących ze sobą ścianach.
Jednym z rozwiązań są sufity
wyspowe o wysokiej chłonności
akustycznej, które mogą być
podwieszane na podsufitce lub
mocowane do niej bezpośrednio.

Sonar Activity (krawędzie
B, C),
Sonar,
Modułowe sufity wyspowe,
Akustyczne panele ścienne,
Samson;

Jednocześnie występują te same
problemy akustyczne co w innych
budynkach.

Odgłosy imprez
sportowych, koncertów,
ćwiczeń fizycznych.
Przykładowo :
• s zkolne sale
gimnastyczne
• kryte hale sportowe
• siłownie

Ponieważ projektanci tych pomieszczeń
przykładają bardzo niewielką wagę do
akustyki, ich powierzchnie zazwyczaj
odbijają dźwięk. Na skutek tego,
pomieszczenia te wyjątkowo negatywnie
wpływają na stan zdrowia znajdujących
się w nich osób. Ze względu na wielką
kubaturę oraz wysoko umieszczone sufity
tych pomieszczeń, stworzenie w nich
środowiska o dopuszczalnych parametrach
akustycznych wymaga zastosowania dużej
liczby rozwiązań dźwiękochłonnych. Zbyt
wiele hal sportowych zaprojektowano w
sposób powodujący generowanie dużego
hałasu i długotrwałych odbić utrudniających
ludziom miłe spędzanie wolnego czasu.

• Odpowiednie czasy
odbicia można uzyskać
poprzez umieszczenie na
sufitach i ścianach tych
pomieszczeń materiałów
o wysokiej chłonności
akustycznej, pozwalających
na zmniejszenie
prawdopodobieństwa
powstawania ech łopoczących
i fal stojących.
• RT < 1,5 s
• αw – sufit : min. 0,9
• Ściany : αw min. 40% = min.
0,8

Samson

Budynki, w których
znajdują się baseny

Woda tworzy powierzchnie akustycznie
„twarde”, które silnie odbijają dźwięk.
Uwzględnienie odpowiednich czasów
odbić i zredukowanie echa ma wielkie
znaczenie dla zapewnienia właściwego
zrozumienia ogłaszanych komunikatów.
A także dla komfortu i bezpieczeństwa
spędzających tam czas osób.

• Najlepsze wyniki osiągane
są przez maksymalizację
powierzchni zapewniających jak
najwyższą chłonność akustyczną.
• Zaleca się stosowanie sufitów
akustycznych. Nie zawsze
jest to jednak możliwe ze
względów architektonicznych.
W takim przypadku brak
sufitu akustycznego można
skompensować zamontowaniem
sufitów wyspowych,
ekranów akustycznych i ścian
dźwiękochłonnych.

Sonar,
Tropic,
Koral,
Polar Colour,
Modułowe sufity wyspowe
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WŁASNOŚCI
Odrobina konkretu
jest więcej warta
niż cały świat
obietnic.
– William Dean Howells

(pisarz amerykański, 1837 – 1920)

Sufity Rockfon
aktywnie przyczyniają
się do zwiększenia
bezpieczeństwa,
trwałości i zdrowego
mikroklimatu we
wnętrzach. Optymalizują
jednocześnie skuteczne
wykorzystanie światła
dziennego i sztucznego.
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Co wyróżnia produkty Rockfon?
Niepalność

• Większość płyt sufitowych Rockon jest zaliczana do najwyższej - najbezpieczniejszej
klasy reakcji na ogień – Euroklasy A1.

Odporność na wilgotność

• Są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza przy temperaturze do 40°C.

Zdrowy mikroklimat

• Wytwarzane są głównie z materiałów nieorganicznych, dzięki czemu nie wydzielają szkodliwych substancji
i są odporne na rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Izolacyjność termiczna

• Posiadają współczynnik przewodzenie ciepła lambda równy 0,037 W/mK, dzięki czemu zapewniają najlepszą
izolacyjność cieplną spośród wszystkich wyrobów oferowanych na rynku.

Higiena

• Produkty z linii Hygienic mogą być łatwo czyszczone za pomocą detergentów oraz pod ciśnieniem.

Trwałość

• Struktura i własności produktów Rockfon nie zmieniają się z upływem czasu ani też na skutek zmian warunków
klimatycznych. Są trwałe jak skalna wełna mineralna, z której są produkowane.

Tabela doboru produktów.........................36
Ochrona środowiska.................................38
Bezpieczeństwo ogniowe..........................40
Odporność na wilgotność.........................42
Klimat pomieszczeń..................................43
Izolacja termiczna.....................................44
Odbicie światła.........................................45
Odporność na uderzenia...........................46
Oznakowanie CE......................................47
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Tabela doboru produktów : Własności
Klasa
Strona pochłaniani

aw*)

Dn,f,w**)

Klasa reakcji
na ogień

Odbicie
światła

Przewodność
cieplna****)

Odporność na
wilgotność

0,037

do 70% RH przy 40°C

Sufit monolityczny
Mono

62

A

0,90

A2-s1,d0

72%

A
A
E
B
B
A
A
B
B
A

1,00
1,00
0,20
0,85
0,80
0,90
0,95/1,00
0,85
0,80
0,90

A1
A1
A1
A1
A2-s1,d0
A2-s1,d0
A1
A1
A2-s1,d0
A2-s1,d0

85%
85%
87%
85%
85%
85%
86%
87%
87%
87%

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44

68
70
72
76
78
80
82
88
90
92

40 dB
42 dB
44 dB
40 dB
42 dB
44 dB

0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 70% RH przy 40°C
do 70% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 70% RH przy 40°C
do 70% RH przy 40°C

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour

94

A

0,90/0,95

A1

Luna

98

A

0,95

A1

w zależności
od koloru
3%

104
106
108
110
112

A
A
A
C
C

0,90
1,00
1,00
0,60
0,70

A1
A1
A1
A1
A1

86%
86%
86%
86%
85%

116
120

A
A

0,90/0,95
1,00

A1
A1

86%
72%

0,037
0,037

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C

126
128

A
A

0,90/0,95
0,90/0,95

A2-s1,d0
A2-s1,d0

85%
85%

0,037
0,037

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C

132
134
136

A
A
A

0,90
0,90
0,90

A1
A1
A2-s1,d0

86%
86%
86%

138
142
146
146
146

A
A
A
A
A

0,95/1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

A1
A1
A1
A1
A1

84%
71%

152
154
156

D-C
C
D-C

0,50/0,70
0,65
0,55/0,70

A1
A1
A2-s1,d0

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity 40 mm
Koral Activity 100 mm
Koral Tenor
Pacific

0,037
0,037

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

64%

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
0,035
0,035
0,037
0,037
0,037

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffle
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

77%
64%
85%

*) Dokładne dane dotyczące wartości pochłaniania dźwięku są przedstawione w tabeli na stronie 20-21.
**) Wartości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników, w szczególności od rodzaju i własnosci materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
***) Wybrane moduły są klasyfikowane w 2/C/0N.
****) Przewodność cieplna jest deklarowana dla produktów o grubości > 30 mm.

do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C
do 100% RH przy 40°C

Niniejsza tabela pozwala na szybkie odszukanie produktu o parametrach technicznych odpowiadających potrzebom klienta.
Dalsze informacje na temat własności naszych produktów są zamieszczone na kolejnych stronach.

37

Stabilność
wymiarowa
(Odporność
na zginanie)

Klasyfikacja w zakresie
pomieszczeń czystych

Odporność na
uderzenia

Demontowalność odkurzanie

Czyszczenie
wilgotną Czyszczenie
gąbką
pianą

2/C/0N

nie

1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N***)
-

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/C/0N***)

tak

•

-

tak

•

1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N
1/C/0N***)

tak
tak
tak
tak
tak

•
•
•
•
•

•
•
•
•

tak
tak

•
•

•
•

1/C/0N***)
1/C/0N

tak
tak

pod
ciśnieniem

przez autoryzowanych instalatorów
•
•
•
•
•
•

1/C/0N***)
1/C/0N***)

M2.5/10 wg US FS 209 E

tak
tak

•
•

•
•

•
•

•
•

1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N***)

ISO 5 wg ISO 14644-1
ISO 5 wg ISO 14644-1
ISO 5 wg ISO 14644-1

tak
tak
tak

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

1/C/0N***)
1/C/0N***)
1/C/0N***)

tak
nie
tak
tak
tak

•
•
•
•
•

-

tak
tak
tak

•
•
•

•

•

•

1/C/0N

M2.5/10 wg US FS 209 E
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Ochrona środowiska
Działania Rockfon
są zorientowane na
ochronę środowiska.
Jako część Grupy
Rockwool, firma
przystąpiła do Rady
Środowiskowej przy
Międzynarodowej Izbie
Handlowej. Corocznie
publikuje raport, którego
tematem są działania
na rzecz ochrony
środowiska.

Płyty sufitowe Rockfon wytwarzane są
z następujących surowców :
Materiał	Udział*
Skalna wełna mineralna
74-97%
Lepiszcze
< 1%
Farba emulsyjna
1-15%
Welon z włókna szklanego
1-14%
* udział wagowy w procentach.

SUROWCE
Kamień, z którego wytwarzana jest wełna
mineralna, jest surowcem powszechnie
dostępnym. Co roku w wyniku działalności
wulkanicznej oraz ruchów tektonicznych
na naszej planecie wytwarzanych jest
38 000 razy więcej materiału skalnego
niż wykorzystuje się do produkcji wełny
Rockwool oraz płyt Rockfon. Jednak
naszym celem jest zastąpienie 25%
wykorzystywanych przez nas surowców
naturalnych przez materiały stanowiące
odpady przemysłowe. Zakłady produkcyjne
grupy Rockwool w Europie przetwarzają
ogółem około 400 000 ton odpadów
wytwarzanych przez przedsiębiorstwa
należące do innych gałęzi przemysłu.

WTÓRNE PRZETWARZANIE
ODPADÓW
Podczas produkcji skalnej wełny mineralnej,
przetwarzamy trzykrotnie więcej pozostałości
poprodukcyjnych z innych gałęzi przemysłu,
niż sami wytwarzamy. Pomimo to, nadal
je ograniczamy. W latach 2002–2007
ilość odpadów wywiezionych z zakładów
Rockwool na wysypiska spadła o 56%.

OPAKOWANIA
Sufity Rockfon są transportowane w
opakowaniach wykonanych z kartonu
nadającego się do wtórnego przetworzenia.
Dodatkowo są zabezpieczone folią
polietylenową, którą także można poddać
recyklingowi.

OGRANICZENIE EMISJI
DWUTLENKU WĘGLA
Wszystkie nasze zakłady monitorują
poziom emisji CO2 i sporządzają stosowną
dokumentację na ten temat. Ze względu
na właściwości izolacyjne wełny mineralnej,
produkty firmy Rockwool zastosowane
w obiektach budowlanych, przyczyniają
się do zmniejszenia ich zapotrzebowania
na energię. Przykładowo na 1 tonę
emitowanego CO2 podczas wytwarzania,
transportu i utylizacji produktów Rockwool,
162 tony nigdy nie zostaną wyemitowane
dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na
energię w ocieplonych budynkach. Nie
oznacza to, że zaprzestaliśmy działań
mających na celu poprawienia tych
wyników. W latach 2002 – 2007 we
wszystkich zakładach firmy Rockwool,
ogólna wydajność energetyczna została
zwiększona o 9%. W tym samym okresie
emisja CO2 spadła o 6%.

TRWAŁOŚĆ
Skalna wełna mineralna jest materiałem
hydrofobowym. Zachowuje stabilność
wymiarową nawet przy 100% wilgotności
względnej powietrza. Ponieważ jest
nieorganiczna, nie stanowi pożywki dla
grzybów, pleśni czy bakterii. Doskonała
odporność płyt Rockfon na wpływ wilgoci
oraz wyjątkowo niska wrażliwość na działanie
mikroorganizmów, została udowodniona
podczas badań przeprowadzonych przez
niezależnych konsultantów BSRIA oraz
Szwedzki Instytut Badań Technicznych (SP
Technical Research Institute).
Wełna mineralna jest także materiałem
niepalnym, odpornym na działanie ognia
i temperatur pożarowych, przekraczających
nawet 1000°C, dzięki czemu zapewnia
doskonałe bezpieczeństwo pożarowe.
Wszystkie te cechy sprawiają, że płyty Rockfon
są produktem wysokiej jakości o długiej
żywotności.

Surow

ce

Dostawa surowców
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DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE

SYSTEM ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO

Szeroki asortyment produktów Rockfon
spełnia następujące standardy ochrony
środowiska :
• Fiches de Déclaration Environnementale
et Sanitaire (FDES), Francja
• Sunda Hus, Szwecja
• Green Label, Singapur
• Green Label, Tajwan

Wszystkie zakłady, w których wytwarzane
są produkty Rockfon, monitorują wyniki
środowiskowe za pomocą systemów
zarządzania środowiskowego. Wyniki są
publikowane w raportach środowiskowych
Grupy Rockwool.

Wzięcie udziału w projekcie oznacza, że
Grupa Rockwool będzie każdego roku
przedstawiać raporty dotyczące emisji
CO2. Pierwszy z tych raportów zostanie
opublikowany jesienią 2009r. na witrynie
www.cdproject.net

GRUPA ROCKWOOL NALEŻY DO
GLOBALNEJ SIECI DS. KLIMATU
(GLOBAL CLIMATE NETWORK)

REACH – NOWE EUROPEJSKIE
ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Współodpowiedzialność za środowisko
to istotny element działań Grupy
Rockwool. Ponieważ nasze postępowanie
cechuje uczciwość i przejrzystość
działań, postanowiliśmy wziąć udział w
inicjatywie Carbon Disclosure Project.
Carbon Disclosure Project jest organizacją
współpracującą z korporacjami i ich
akcjonariuszami, której celem jest
opracowywanie rzetelnych raportów
dotyczących emisji gazów cieplarnianych
przez największe firmy.

REACH jest nowym rozporządzeniem
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (Rozporządzenie
(WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006r). Jego
przedmiotem jest identyfikacja substancji
niebezpiecznych w celu wyeliminowania
ich z produktów, tak by nie szkodziły
one zdrowiu ludzi oraz środowisku.
Produkty Rockfon spełniają wymagania
rozporządzenia REACH. Ponadto stale
dokładnie monitorujemy pod tym kątem
naszych dostawców.

Komin

Woda chłodząca piec jest powtórnie używana
do ogrzewania obiektów fabrycznych i
biurowych zastępując tradycyjne paliwa.

Recycling

Zużyte materiały budowlane

Filtry
Silosy na surowce
Odciąg z komory

Produkcja pozostałych
wyrobów z wełny
skalnej

Piec
szybowy

1500°C
Komora
polimeryzacyjna

Lepiszcze i olej

Pakowanie

Dostawa

Pakowanie

Dostawa

Cięcie

Rozwłókniarka

dy

Odpa

Brykieciarnia

Rozdrabniarka

Odpady poprodukcyjne z
innych gałęzi przemysłu.

Cięcie i
malowanie
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Bezpieczeństwo ogniowe
Zapobieganie zagrożeniom
Pożary wprawdzie zdarzają się rzadko, lecz
jeśli ogień wybuchnie w szkole, szpitalu
lub innym budynku, jego skutki mogą być
katastrofalne. Obecnie w każdym kraju
europejskim od 1 do 4 osób na 200 000
ginie na skutek pożaru.
Istnieją dwa ogólnoeuropejskie zbiory
przepisów dotyczących materiałów
budowlanych w aspekcie zapobiegania
powstawaniu pożarów :
  •  Reakcja materiału na ogień określa jego
zachowanie się pod wpływem ognia.
Kryteriami oceny określonymi przez
Unię Europejską są : szybkość i łatwość
zapalania się wyrobów, szybkość i ilość

Rekomendacje

wydzielanej energii, szybkość
i zasięg rozprzestrzeniania ognia, ilość
dymu wytwarzanego podczas spalania
oraz powstawanie płonących kropli
i cząstek. W większości krajów
określono minimalne docelowe
wartości tych parametrów.

Wszystkie produkty Rockfon!

  •  Odporność ogniowa określa
zdolność elementu budowlanego do
powstrzymywania ognia i zapobiegania
jego przejściu z jednego pomieszczenia
do drugiego w ustalonym czasie.
Minimalne docelowe wartości w tym
zakresie przyjęto jedynie w krajach
najbardziej rozwiniętych.

Spełniamy surowe kryteria
Większość naszych sufitów została zaliczona
do Euroklasy A1. Pozostałe zaliczono do
klasy A2-s1,d0. Różnica pomiędzy klasami
A1 a A2-s1,d0 polega na tym,
że sufit Rockfon klasy A1 uwalnia niewielką
ilość zgromadzonego w sobie ciepła w
sposób bardziej kontrolowany. Nie spala
się on tak łatwo jak np. papier, dlatego
też zastosowanie płyt sufitowych klasy A1
zwiększa jeszcze bardziej bezpieczeństwo i
daje więcej czasu na ewakuację
w przypadku wybuchu pożaru. Wszystkie
sufity marki Rockfon spełniają też
najbardziej surowe kryteria pod względem
intensywności wydzielania dymu. Ma to
szczególne znaczenie, ponieważ 66%
wypadków śmiertelnych ma związek
z dymem wydzielającym się
podczas pożaru.

Kraj
Belgia, Holandia
Francja
Dania, Szwecja, Norwegia
Wielka Brytania
* Klasyfikacja wg EN 13501-2

Produkt
Sonar D
Ekla E
Sonar E
Sonar E

W Europie stosowanych jest kilka metod
klasyfikacji i badań materiałów pod
względem ich odporności ogniowej.
Podstawowymi kryteriami stosowanymi do
charakteryzowania odporności ogniowej
materiałów są :

I : izolacyjność - zdolność elementu
konstrukcji do wytrzymania
oddziaływania ognia tylko z jednej
strony, bez przeniesienia ognia w wyniku
znaczącego przepływu ciepła ze strony
nagrzewanej na stronę nienagrzewaną,
wyrażana w minutach.

R : nośność - zdolność elementu konstrukcji
do wytrzymania oddziaływania ognia
przy określonych oddziaływaniach
mechanicznych na jedną lub więcej
powierzchni, przez określony czas,
bez utraty stabilności konstrukcji.
E : szczelność - zdolność elementu
konstrukcji, który pełni funkcję
oddzielającą, do wytrzymania
oddziaływania ognia tylko z jednej
strony, bez przeniesienia ognia na stronę
nienagrzewaną w wyniku przejścia
płomieni lub gorących gazów.

Produkt spełniający te podstawowe kryteria
w przeciągu 30 minut jest zaliczany do klasy
REI 30.

Metoda badania
EN 1365-2
ENV 13381/1
EN 14135
BS467 część 23

Klasyfikacja
REI 45*
REI 30*
KL 10*
72 minuty

Nawet w ramach ogólnie przyjętej
w wielu krajach klasyfikacji pod względem
odporności ogniowej, określanej jako
kombinacja kryteriów REI i czasu ochrony,
badania przeprowadzane przy użyciu
różnych metod dają bardzo różne wyniki.
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Odporność ogniowa / Przewidywany poziom
bezpieczeństwa
Produkty całkowicie nieodporne na ogień lub
niemożliwe do zaliczenia do klas A1, A2, B, C, D, E.
Produkty mogące przez krótki czas
powstrzymywać niewielki pożar, który nie
rozprzestrzenia się zbyt szybko.
Produkty spełniające kryteria klasy E mogące
przez dłuższy czas powstrzymywać niewielki
pożar, który nie rozprzestrzenia się zbyt szybko.
Prócz tego produkty te mogą być wystawiane na
działanie temperatury wydzielanej z wystarczająco
dużym opóźnieniem i w sposób ograniczony przez
pojedynczy płonący przedmiot.
Produkty zaliczane do klasy D, lecz spełniające
bardziej surowe wymagania. Dodatkowo, pod
bezpośrednim oddziaływaniem pojedynczego
płonącego przedmiotu, produkty te cechuje boczne
rozprzestrzenianie płomieni.
Produkty zaliczane do klasy C, lecz spełniające
bardziej surowe wymagania.
Produkty spełniające kryteria klasy B w odniesieniu
do testu SBI wg EN 13823. Dodatkowo, w
warunkach silnego pożaru, produkty te nie
przyczyniają się w istotny sposób do wzrostu
obciążenia ogniowego ani do rozwoju pożaru.
Produkty zaliczane do klasy A1 nie przyczyniają
się w jakikolwiek sposób do rozwoju pożaru.
Z tego względu przyjmuje się, iż spełniają one
automatycznie wszystkie wymagania właściwe dla
pozostałych klas reakcji na ogień.

Dodatkowa klasyfikacja dotycząca generowania dymu :
s3: Brak wymagań w zakresie ograniczeń generowania dymu
s2:	Całkowita ilość wytwarzanego dymu oraz względny wzrost ilości
wytwarzanego dymu są ograniczone
s1: Dotyczy produktów spełniających kryteria bardziej surowe niż w klasie s2
Dodatkowa klasyfikacja w zakresie powstawania palących się kropli/cząsteczek :
d2: Brak ograniczeń.
d1:	Niedopuszczalna jest obecność palących się kropel/cząsteczek przez okres
dłuższy od określonego.
d0:	Obecność palących się kropel/cząsteczek jest niedopuszczalna.
*Więcej informacji nt klasyfikacji wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień
znajdziesz na www.rockfon.com.pl

Kraj

Liczba zgonów na milion
mieszkańców

Singapur

0.8

Szwajcaria

5.1

Hiszpania

6.1

Australia

6.4

Włochy

6.8

Holandia

6.8

Niemcy

7.4

Francja

9.4

Nowa Zelandia

9.6

Wielka Brytania

9.7

Słowenia

10.9

Kanada

11.5

Norwegia

12.7

Czechy

12.9

Polska

12.9

Austria

13.1

Szwecja

13.2

Belgia

13.5

USA

13.9

Dania

15.5

Grecja

15.9

Irlandia

16.3

Japonia

17.9

Finlandia

20.8

Węgry

21.0

Dane porównawcze dotyczące liczby zgonów spowodowanych w różnych
krajach przez pożary w okresie 2002 – 2004 „World Fire Statistics No. 23”
strona 6., Liczba zgonów na 100 000 mieszkańców
www.genevaassociation.org/Affiliated_Organizations/WFSC.aspx

Odporność na wilgotność
Zapobieganie zagrożeniom

Spełniamy surowe kryteria
Większość produktów Rockfon o standardowych
wymiarach zaliczana jest do klasy 1/C/0N. Oznacza
to, że płyty sufitowe Rockfon zachowują stabilność
wymiarową nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Ponieważ wilgotność panująca
wewnątrz budynku nie wpływa na stan płyt
Rockfon, mogą one być instalowane w zakresie
temperatur otoczenia od 0ºC do 40ºC.

Oznacza to również, że sufity Rockfon nie
wymagają aklimatyzacji i mogą być instalowane
na bardzo wczesnym etapie budowy (gdy
okna nie są jeszcze zamontowane) bez ryzyka
ich odkształcenia. Płyty sufitowe Rockfon
zachowują swe doskonałe własności użytkowe
nawet w pomieszczeniach, które są ogrzewane
rzadko bądź wcale.
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GWA
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T

Badanie przeprowadza się w warunkach zginania
się próbki pod własnym ciężarem (0N – bez
obciążenia). Połać powinna mieć wystarczającą
wytrzymałość do utrzymania własnej masy po
zamocowaniu do rusztu.
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15-LETNI OKRES GWARANCYJNY
Własności naszych produktów pozwalają
na ich eksploatację w najbardziej surowych
warunkach klimatycznych i zapewniają
zachowanie stabilności wymiarowej. W
związku z tym szacowana żywotność
naszych produktów jest wysoka. Z tego
względu udzielamy na nie 15-letniej
gwarancji. Informacje dodatkowe i warunki
gwarancji można uzyskać u najbliższego
przedstawiciela handlowego firmy Rockfon.
bądź na stronie www.rockfon.com.pl

Odkształcenie płyt sufitowych
Klimat umiarkowany, badanie 15-dniowe:
24 h przy 6°C ± 2°C i 80% RH ± 5%
24 h przy 22°C ± 2°C i 60% RH ± 5%
Typowa płyta wytwarzana w
procesie mokrym

Klimat podzwrotnikowy, badanie 21-dniowe:
12 h przy 25°C ± 1°C i 96% RH ± 5%
12 h przy 32°C ± 1°C i 65% RH ± 5%

-0.16 mm

-0.17 mm

Typowa płyta Rockfon

-2.22 mm
Źródło: BSRIA, raport nr 16218/1
Wydanie 2, październik 2002 r.
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Poziom wilgotności charakteryzują klasy od
A (najniższej) do C (najwyższej w atmosferze
niepowodującej korozji wskaźnik 2a). I tak np.
klasa C odpowiada następującym warunkom
środowiskowym: „element narażony na działanie
atmosfery o wilgotności względnej większej niż
90% i temperatury do 25°C, której towarzyszy
ryzyko kondensacji.”

LETNIa
15

Ia

Sufity podwieszane powinny być zaprojektowane
tak, aby nie traciły wytrzymałości na zginanie połaci i/
lub utraty nośności z powodu szkodliwego poziomu

Poziom odkształcenia określony jest przez klasy,
gdzie klasa 1 stanowi kategorię najwyższą. Mierzone
odkształcenie nie może przekroczyć rozpiętości (L)
przedmiotu podzielonej przez 500, co oznacza,
że płyta sufitowa o wymiarach 600 x 600 nie może
się odkształcić w większym stopniu niż o 1,2 mm.

TN

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż
w pomieszczeniach wilgotnych, np. na pływalniach,
w pomieszczeniach sanitarnych czy kuchniach,
poziom wilgotności jest z reguły bardzo wysoki.

Norma EN 139645 „Sufity podwieszane.
Wymagania i metody badań” określa metodę
pomiarową, zgodnie z którą wytrzymałość na
zginanie płyt sufitowych jest mierzona poziomo
w wilgotnych warunkach otoczenia i obejmuje
odkształcenie, odporność na wilgoć oraz obciążenie.

LE

Główną przyczyną wysokiej wilgotności są zmiany
temperatury. Powietrze zawiera pewną ilość pary
wodnej określaną jako wilgotność względną
(relative humidity - RH) wyrażaną w procentach. Jeśli
współczynnik RH dochodzi do 100%, para wodna
skrapla się. Problemy z wilgocią mogą występować
w obiektach znajdujących się w trakcie budowy, jeśli
materiały budowlane jeszcze nie wyschły bądź się nie
scaliły. W pogodne lato temperatura w ciągu dnia
może dochodzić do ok. 30°C, zaś nocą spaść do
17°C, powodując kondensację pary wodnej.

Większość produktów Rockfon jest
stabilna wymiarowo nawet do 100%
wilgotności względnej powietrza (RH).

ETNIa
15 L

Wilgotność może powodować osłabienie struktury
płyt sufitowych, które w takim środowisku
pod wpływem własnego ciężaru, zaczynają się
odkształcać. Na skutek tego sufit wypacza się i traci
na estetyce, a w efekcie końcowym może nawet
wypaść z podtrzymującej go konstrukcji.

wody i kondensacji pary wodnej przenikającej
do wnętrza lub skraplającej się na powierzchni
sufitu. Dotyczy to całego przewidywanego okresie
użytkowania.

15 LET
NIa

Odkształcone sufity wywołują negatywne
wrażenia estetyczne. Niemal każdy zna budynek,
w którym zachodzi potrzeba renowacji sufitów
podwieszanych. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy
jest zbyt duża wilgotność.

Rekomendacje

a
NI
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-2.64 mm

Klimat pomieszczeń
Zapobieganie zagrożeniom
Wilgoć w przypadku niektórych materiałów
budowlanych może sprzyjać rozwojowi
mikroorganizmów, np. pleśni lub bakterii,
a tym samym powodować reakcje alergiczne,
choroby układu oddechowego lub skóry.
Obecnie nie istnieją żadne ogólne
przepisy europejskie dotyczące pomiaru
rozwoju mikroorganizmów w materiałach
budowlanych oraz na ich powierzchni.

Cząsteczki kurzu mogą wpływać negatywnie
na zdrowie ludzi, przede wszystkim tych,
którzy pracują w szczególnych warunkach.
Specjaliści branży lotniczej i kosmicznej
opracowali metodę badań i klasyfikacji
cząsteczek pyłu w powietrzu (USFS209D),
która została zastąpiona przez
Międzynarodową Normę ISO 14644-1 (zob.
tabela). Metoda ta służy do oceny wielkości
i ilości cząsteczek stałych w powietrzu.
Im niższa klasa, tym mniejsza ilość cząstek.
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Rekomendacje
Wszystkie produkty Rockfon!

Spełniamy surowe kryteria

DO

OR C

MATE
LI

TH E I N

Firma badawcza TNO (www.tno.eu)
przebadała wyroby Rockfon pod kątem
obecności najbardziej pospolitych
rodzajów bakterii. Z badań tych wynika,
iż nie rozwijają się one w skalnej wełnie
mineralnej. Dzieje się tak, ponieważ
wełna składa się głównie z substancji
nieorganicznych.

LABEL
Przeprowadzono obszerną analizę
fizykochemiczną celem zbadania wpływu
płyt Rockfon na klimat pomieszczeń w
budynkach. W jej wyniku nasze wyroby
otrzymały duńskie oznaczenie DICL

Klasyfikacja pomieszczeń czystych
US FS 209D / 209E
ISO 14644-41
Angielska
Metryczna
Klasa ISO
1
2
1
M1.5
3
10
M2.5
4
100
M3.5
5
1,000
M4.5
6
10,000
M5.5
7
100,000
M6.5
8
9

(Danish Indoor Climate Label) oraz fińskie
oznaczenie M1 (Finnish Classification of
Indoor Climate Label). Oznacza to, że
spełniają najbardziej surowe wymagania
europejskie. Produkty Rockfon zostały
przebadane zgodnie z kryteriami klasy
ISO 5 (w laboratorium CERA) dotyczącej
sterylnych pomieszczeń o wysokich
wymaganiach czystości.
Firma Rockfon nie włącza do swej oferty
żadnych produktów zawierających
katalizatory służące do odświeżania
powietrza w pomieszczeniach. Katalizatory
takie usuwają z powietrza rozpuszczalniki
oraz wszelkie nieprzyjemne zapachy,
rozkładając te substancje na związki
nietoksyczne takie jak woda i dwutlenek
węgla. Reakcja ta generuje jednak emisje
wtórne, które mogą okazać się szkodliwe dla
zdrowia. (WHO 1989, Wolkoff i in. 1997 r.)

HACCP
Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt
Kontroli (HACCP) jest systemem
postępowania mającym na celu
identyfikację i oszacowanie skali
zagrożeń występujących podczas
produkcji i dystrybucji żywności. Ma
on na celu ograniczenie zagrożeń
wynikających z jej zanieczyszczenia
fizycznego, mikrobiologicznego lub
chemicznego. System ten obejmuje
również materiały budowlane,
m.in. płyty sufitowe. Przykładowo,
znajdująca się na sufitach farba lub
skroplona para nie mogą spadać
na linie technologiczne służące do
produkcji artykułów spożywczych.
W firmach branży żywnościowej
stosowane są różne technologie.
Dlatego wymagania, jakie musi
spełniać konstrukcja sufitu, mogą być
także zróżnicowane. Produkty Rockfon
są badane i certyfikowane w szerokim
zakresie. Konsultanci techniczni
Rockfon, pomagają klientom w
wyborze najlepszych produktów pod
kątem wymagań systemu HACCP.
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Izolacja termiczna
Zapobieganie zagrożeniom
W przypadku, gdy sufit podwieszany lub
akustyczne panele ścienne montowane
są do stropu bądź ściany zewnętrznej,
pojawia się kwestia izolacji termicznej.
Sytuacja ta dotyczy garaży pod centrami
handlowymi, budynków o płaskich dachach
lub starych budynków z nieogrzewanymi

piwnicami. Jest ona również ważna
w przypadku pomieszczeń z wysoką
przestrzenią międzystropową nad sufitem
podwieszanym.
Przewodność cieplna jest mierzona zgodnie
z normą EN 12667.

Spełniamy surowe kryteria
Odkrycie skalnej wełny mineralnej
miało związek z potrzebą uzyskania
izolacji cieplnej. Stało się podwaliną pod
jedną z ważnych technologii przemysłu
budowlanego. Wełna mineralna,
podstawowy materiał, z którego
wytwarzane są płyty Rockfon, stanowi sama
w sobie dobrą izolację termiczną. Płyty
sufitowe Rockfon, posiadające współczynnik

lambda wynoszący do 0,035 W/mK
(zgodnie z europejskim poziomem), są
produktem łączącym w sobie wysoki stopień
izolacyjności cieplnej i akustycznej. Rockfon
oferuje produkty zaprojektowane specjalnie
z myślą o spełnianiu obu tych funkcji
jednocześnie. Aby w pełni wykorzystać
te własności w praktyce, należy unikać
mostków cieplnych.

Rekomendacje
Wszystkie nasze produkty zapewniają
wysoki poziom absorpcji akustycznej.
Dodatkowo izolację termiczną
zapewniają takie wyroby jak Sonar
Activity, Koral Activity oraz produkty
z linii przemysłowej : Facett, Cosmos i
Industrial.

Odbicie światła
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Zapobieganie zagrożeniom
Światło ma duże znaczenie dla naszego
dobrego samopoczucia i wydajności
pracy. Wprawdzie jakość światła
emitowanego przez nowoczesne urządzenia
oświetleniowe zwiększyła się, lecz
najbardziej komfortowym oświetleniem
pozostaje nadal światło słoneczne. Zdolność
sufitu do odbijania światła przyczynia się
do obniżenia rachunków za elektryczność

i pomaga w tworzeniu optymalnych
warunków oświetleniowych.
Współczynnik odbicia światła wyraża
procentową ilość światła, która ulega
odbiciu przez sufit i jest wyrażany wartością
Y. Wartość ta jest wykorzystywana przez
specjalistów od oświetlenia do oceny
potrzeb w tym zakresie.

Spełniamy surowe kryteria
Białe sufity Rockfon zapewniają
współczynnik odbicia światła w zakresie 8587%. Całkowicie rozpraszają światło, dzięki
czemu nie tworzą rażących plam.

Powierzchnia sufitów Rockfon jest jednolita.
Nie ma w niej widocznych otworów ani
perforacji.

Rekomendacje
Najlepszy współczynnik odbicia
światła zapewniają produkty linii
Sonar, Tropic i Koral.
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Odporność na uderzenia
Zapobieganie zagrożeniom
W szkołach i salach gimnastycznych duże
znaczenie ma odporność materiałów
budowlanych na uderzenia. Powinny być
odporne między innymi na uderzenia piłek
i inne urazy mechaniczne.
W niektórych segmentach, w których
stosowane są sufity lub akustyczne panele
ścienne Rockfon, wysoce pożądana jest
ocena odporności tych materiałów na
urazy mechaniczne. W Niemczech, z myślą
o ocenie odporności paneli ściennych
i płyt sufitowych na uderzenia piłek w
pomieszczeniach sportowych, opracowano
normę DIN 18032 część 3. Elementy
ścienne są klasyfikowane jako „odporne na
uderzenia piłek”, jeśli są w stanie wytrzymać
uderzenie piłki ręcznej (54-krotne przy
prędkości 23,5 m/s) i piłeczki hokejowej
(12-krotne przy prędkości 18,0 m/s). Muszą
być także „odporne na uderzenia piłek w
stopniu ograniczonym”, jeśli były oceniane
wyłącznie pod względem odporności na
uderzenia piłki ręcznej.

Elementy sufitowe mogą być także oceniane
pod kątem odporności na uderzenia,
dlatego w normie europejskiej EN 13964
dotyczącej sufitów podwieszanych,
zastosowano metodę badań odporności
na uderzenia opisaną w normie DIN
18032-3. Sufity podwieszane uważa się
za odporne na uderzenia piłką, jeżeli nie
zachodzą w nich ani w ich konstrukcjach
nośnych, żadne trwałe zmiany wskutek
mechanicznych naprężeń. Zdefiniowano trzy
klasy ich odporności na uderzenia: 1A, 2A
i 3A – przyjmując jako kryterium prędkość
uderzenia piłki ręcznej 36 razy w kierunku
sufitu podwieszanego (12 razy pionowo
i potem 12 razy w każdy z dwóch
kierunków pod kątem 60°). Prędkość
uderzenia w płyty sufitów podwieszanych
została obniżona w porównaniu
z prędkością uderzenia w elementy
ścienne z uwagi na rodzaj konstrukcji
i nieuchronność zjawiska grawitacji.

Spełniamy surowe kryteria
Rockfon oferuje sufity o powierzchniach
odpornych na uderzenia. Są one
wzmacniane włóknami ciągłymi, które

charakteryzują się wysoką wytrzymałością
na rozciąganie. Poziom odporności na
uderzenia zależy od ilości włókien ciągłych.

Rekomendacje
Średni poziom odporności na uderzenia
zapewnia płyta Boxer, zaś wysoki –
Samson. Oba produkty mogą być
stosowane zarówno jako płyty sufitowe
jaki i panele ścienne.

Oznakowanie CE
Nie każdy może być specjalistą w dziedzinie
sufitów. Dlatego też warto ufać deklaracjom
składanym przez dostawców sufitów. Taki
właśnie cel przyświecał idei oznakowania
CE. Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) wprowadził normę EN 13964
dotyczącą sufitów podwieszanych,
obowiązującą od dnia 1 lipca 2007r., której
celem jest ułatwienie porównywania tych
produktów ze sobą. W normie określono
te cechy charakterystyczne produktów,
które mogą lub muszą być podawane
na etykietach produktowych oraz w ich
dokumentacji. Aby uwiarygodnić parametry
produktów Rockfon, jako jedni z pierwszych
wprowadziliśmy oznaczenia CE.
Chcąc zwiększyć do maksimum ilość
informacji podawanych klientom,
wybraliśmy znaczną liczbę parametrów,
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które są obecnie deklarowane w odniesieniu
do każdego z produktów ze znakiem CE.
Rockfon deklaruje parametry w zakresie
reakcji na ogień i emisji formaldehydu
(które są obowiązkowe) oraz dodatkowo
pochłanianie dźwięku i izolacyjność
termiczną (o ile jest to potrzebne). Jako
nieliczni deklarujemy także wytrzymałość
na zginanie. Parametr ten ma bardzo duże
znaczenie, ponieważ wiele płyt sufitowych
nie posiada wystarczającej odporności
na wilgoć i w związku z tym może się
odkształcać.
Począwszy od października 2005r. płyty
sufitowe Rockfon produkowane przez
wszystkie zakłady w Europie, zostały
opatrzone znakiem CE. Ponadto, firma
Rockfon zdecydowała się na najwyższy
poziom deklaracji zgodności (AOC).

Parametry

Płyty sufitowe

Konstrukcja nośna

Deklarowane obowiązkowo
zgodnie z EN 13964
Jeśli zadeklarowano,
obowiązuje EN 13964

• Reakcja na ogień
• Emisja formaldehydu
• Pochłanianie dźwięku
• Współczynnik przewodzenia
ciepła
• Wytrzymałość na zginanie
• Trwałość (korozja płyt
metalowych)
• Pęknięcia (dotyczy wyłącznie
materiałów łamliwych)
• Odbijanie światła
• Definicja koloru
• Stopień połysku

• Reakcja na ogień

Jeśli zadeklarowano, zgodność z
EN 13964 jest zalecana, lecz nie
obowiązuje

Oznacza to, że niezależna organizacja
certyfikacyjna BCCA (Belgian Construction
Certification Association - Belgijskie
Stowarzyszenie ds. Certyfikacji Materiałów
Budowlanych), zweryfikowała opracowany
przez naszą firmę program wstępnych
badań typu i monitoruje w całości łańcuch
dostaw dwa razy do roku.
Wstępne badania typu, przeprowadzone
w niezależnych certyfikowanych
laboratoriach, dotyczą wszystkich
zadeklarowanych parametrów. Również
dzięki naszemu wewnętrznemu systemowi
kontroli produkcji, który podlega ustawicznie
przeprowadzanym audytom, klient zawsze
otrzymuje produkty o standardowych
własnościach zadeklarowanych na etykiecie
ze znakiem CE.

• Nośność
• Trwałość (korozja kratownic
metalowych)
• Inne...

System sufitowy
(płyta + konstrukcja)
• Reakcja na ogień
• Emisja formaldehydu
• Odporność ogniowa
• Izolacyjność akustyczna
• Odporność na uderzenia
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ZASTOSOW
Piękno i technologia,
przyjemność i
użyteczność - wszystko
to powinno iść w parze.
– Donald Arthur Norman

(amerykański profesor informatyki, ur. 1935)

W Rockfon zajmujemy się
projektowaniem i produkcją
sufitów podwieszanych
zapewniających optymalny
klimat w pomieszczeniach –
niezależnie od ich wielkości
i przeznaczenia.

ANIE
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Ponieważ każdy budynek jest inny i pełni inną funkcję, Rockfon tworzy
szeroką gamę produktów, które spełniają wymagania stawiane różnym
typom obiektów:
Obiekty biurowe

Obiekty służby zdrowia

Obiekty edukacyjne

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Obiekty handlowe

Obiekty przemysłowe

• Rockfon oferuje szeroki wybór krawędzi i modułów płyt
o białej, gładkiej powierzchni, zapewniając jednocześnie
najlepsze własności akustyczne i ogniowe.

• Wszystkie produkty Rockfon zapewniają wysokie
parametry akustyczne i bezpieczeństwo pożarowe.
Dodatkowo oferujemy również duży wybór płyt
o zwiększonej odporności na uderzenia.

• Dzięki szerokiej gamie kolorów, typów powierzchni
i rozmiarów płyt Rockfon, możliwe jest projektowanie
unikalnych pomieszczeń w obiektach handlowych,
restauracjach czy bankach.

• Niepalne sufity akustyczne, odporne na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów i łatwe w czyszczeniu,
są szczególnie polecane do obiektów służby zdrowia.

• Wszystkie produkty Rockfon są odporne na wilgotność,
dzięki czemu można je stosować na basenach. Produkty
odporne na uderzenia rekomendowane są do hal
sportowych.

• Najwyższe pochłanianie dźwięku oraz najwyższa klasa
reakcji na ogień mają szczególne znaczenie w budynkach
przemysłowych. Posiadają je wszystkie nasze sufity
i pochłaniacze przestrzenne.

Biura.........................................................52
Edukacja...................................................53
Handel......................................................54
Służba zdrowia.........................................55
Sport i rozrywka........................................56
Przemysł...................................................57
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Sufit do każdego wnętrza
„Trzeba wiedzieć, w jaki sposób ludzie używają rzeczy.” – to
słowa amerykańskiego profesora informatyki, Donalda Arthura
Normana. Tą zasadą kierujemy się w firmie Rockfon.
Każdy budynek posiada inną funkcję i przeznaczenie. Różne są
także oczekiwania w stosunku do materiałów budowlanych.
Dlatego tak istotne jest, aby przy doborze płyt sufitowych
uwzględniać takie czynniki jak: stopień pochłaniania dźwięków,
izolacyjność akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe, higienę,
łatwość czyszczenia, szybki demontaż, odporność na wilgotność
i ochronę przed rozwojem mikroorganizmów.
Sufity zajmują znaczną powierzchnię pomieszczeń, dlatego
ich właściwy dobór jest szczególnie ważny dla zapewnienia
optymalnego klimatu wewnętrznego.

W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie dużo osób
szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo pożarowe.
W przypadku wnętrz wykonanych z twardych materiałów, takich
jak kamień, beton lub szkło, sufity powinny stanowić powierzchnię
dźwiękochłonną, regulującą akustykę. W placówkach służby
zdrowia, dużą wagę przywiązuje się do zachowania czystości,
a w pomieszczeniach mokrych (takich jak baseny)
istotna jest odporność na wilgotność.
Płyty sufitowe Rockfon nie tylko spełniają surowe wymagania
techniczne, lecz także kształtują mikroklimat w pomieszczeniach
wszelkich typów.
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Na kolejnych stronach zamieściliśmy zestawienie produktów według
zastosowania w różnych typach pomieszczeń. Aby ułatwić znalezienie
właściwego pomieszczenia, podzieliliśmy obiekty na pięć kategorii:

• Biura
• Edukacja
• Handel
• Służba zdrowia
• Sport i rozrywka
• Przemysł

Informacje na temat naszych produktów można również uzyskać
drogą telefoniczną.

Biura
Termin „biura” oznacza nie tylko typowe budynki i pomieszczenia
biurowe. Biura mogą stanowić integralną część obiektów o innym
przeznaczeniu – np. zakładów produkcyjnych, szkół lub szpitali.

Wiele osób pracuje w pomieszczeniach biurowych o otwartym
planie. Kiedy zaczynają rozmawiać jednocześnie, często trudno
jest im się zrozumieć, wówczas zmuszone są rozmawiać coraz
głośniej. W takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie
wysokiej jakości materiałów dźwiękochłonnych.

Dla osób pracujących w biurach szczególnie ważny jest spokój
i możliwość koncentracji, a także komfortowe warunki do
prowadzenia poufnych rozmów. Dlatego pomieszczenia,
w których prowadzone są takie spotkania, powinny być
odpowiednio wyciszone i urządzone. Umożliwienie pracownikom
i klientom porozumiewania się bez obaw, że będą słyszani
w sąsiednich pomieszczeniach jest bardzo ważne. Z tego
powodu kwestie dźwiękochłonności i dźwiękoizolacyjności
w biurach traktowane są priorytetowo.
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Oprócz wymagań technicznych, firmy przywiązują dużą wagę
do aranżacji wnętrz. Kadra kierownicza, stawiając przed
pracownikami nowe wyzwania, chce im zapewnić atmosferę,
która przyczyni się do odniesienia sukcesu. Istotny jest wystrój
i klimat, który polepszy warunki pracy i będzie wizytówką firmy.

Bi
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Sufit monolityczny
Mono

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Luna

•

•

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity
Koral Tenor
Pacific

•
•

•
•

•

•

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

116
120
126
128

•
•

•
•

•
•

•
•

132
134
136
138
142
146
146
146

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

•

152
154
156

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Edukacja
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Terminem „obiekty edukacyjne” określa się wszystkie budynki,
w których odbywa się nauczanie. Należą do nich: szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe,
przedszkola, żłobki, a także szkoły techniczne, wieczorowe
oraz specjalne.

Poziom hałasu w przedszkolach wynosi nawet do 90 dB(A).
W związku z tym, głównym wymaganiem dotyczącym
montowanych tam sufitów jest wysoki stopień pochłaniania
dźwięków. To samo odnosi się do klas w szkołach podstawowych
i gimnazjach. Tutaj jednak ważne jest jednocześnie to, aby
uczniowie siedzący z tyłu, słyszeli nauczyciela znajdującego się
z przodu klasy. Sufity o wysokim współczynniku pochłaniania
dźwięku, wraz z właściwie rozmieszczonymi ścianami
dźwiękoszczelnymi, stwarzają pomieszczenia o bardzo dobrej
akustyce odpowiadającej lokalnym przepisom. Dodatkowo
należy wziąć pod uwagę, że sufity w szkołach powinny posiadać
podwyższoną odporność na uderzenia.

W budynkach edukacyjnych znajdują się nie tylko sale lekcyjne,
ale także wspólnie użytkowane przestrzenie: stołówki, hole,
korytarze, pomieszczenia administracyjne i inne. Każde z nich
ma odmienną specyfikę.
W sektorze edukacyjnym budżet na budowy oraz remonty jest
często ograniczony. Zmusza to inwestorów do skupienia się na
kwestiach najważniejszych. W rezultacie najwięcej uwagi zwraca
się na osiągnięcie wysokich standardów w zakresie akustyki
i ochrony przeciwpożarowej przy zachowaniu rozsądnych
kosztów. Wraz ze wzrastającą świadomością dotyczącą ochrony
środowiska, również mikroklimat panujący w pomieszczeniach
nabiera coraz większego znaczenia.

ol
zk

a

ds

ta

a

To
a

ni
at

Sz

le

zn

ze
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

68
70
72
76
78
80
82
88
90
92

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

94
98

•

•

•
•

•

•

104
106
110
112

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

116
120

•
•

•

•

Sa

Ko

•

Ku

Kl

•

la
•

62

la

Sa

m

pr

uz

a
ni
ch

m

un

ik

yc

ac

ja

a
yjn
kc

le
a

ln

ia

•
•

as

•
•

Ja

da

io

•
•

Bi

bl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strona

Au

la

te

ka

,r
es

ta

ur

na

ac

ja

W przypadku uczelni szczególnej uwagi wymagają aule
wykładowe. Z reguły są to duże pomieszczenia o wysokich
wymaganiach akustycznych. Ważne tutaj jest nie tylko uzyskanie
prawidłowego czasu pogłosu, ale także stworzenie powierzchni
charakteryzujących się różnymi współczynnikami pochłaniania
dźwięków w różnych miejscach auli.

Sufit monolityczny
Mono

•

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Luna

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity
Koral Tenor
Pacific

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

126
128

•
•

•
•

132
134
136
138
142
146
146
146

•
•
•
•
•

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

152
154
156

•
•

•
•
•

•

•
•

Handel
Przez „obiekty handlowe” rozumie się tradycyjne sklepy, centra
handlowe, a także restauracje, banki, kawiarnie, hotele itp.

Starają się oni znaleźć nowe sposoby aranżacji przestrzeni, tak
aby klienci nie tylko je zapamiętali, ale także łączyli pobyt w nich
z przyjemnymi odczuciami. Z tego powodu szczególną uwagę
zwraca się na dwa ważne czynniki: spójność sufitu z projektem
i dobre parametry akustyczne.
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Projektowanie przestrzeni publicznych otwartych dla
przychodzących oraz przechodzących klientów jest sztuką samą
w sobie, w którą zaangażowanych jest wielu architektów wnętrz.

Ba
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Sufit monolityczny
Mono

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
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Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity
Koral Tenor
Pacific

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

116
120
126
128

•

•
•

•
•

•
•

132
134
136
138
142
146
146
146

•
•
•
•
•

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

152
154
156

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Służba zdrowia
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Terminem „budynki służby zdrowia” określa się szpitale,
laboratoria, przychodnie czy domy opieki.

oraz wewnątrz nich. Aby zapewnić higieniczne środowisko,
należy zabezpieczyć łatwy dostęp do sufitów w celu ich
czyszczenia oraz dezynfekcji.

Tak jak w przypadku szkół, również w skład szpitali wchodzi wiele
pomieszczeń wymagających szczególnej uwagi.
W obiektach służby zdrowia bardzo ważne jest zminimalizowanie
ryzyka rozprzestrzeniania się chorób. Wpływ na to mogą mieć
zastosowane materiały budowlane, które powinny chronić przed
rozwojem mikroorganizmów takich jak bakterie czy pleśnie.
Obecnie nie istnieją żadne ogólne przepisy europejskie dotyczące
pomiaru rozwoju mikroorganizmów na materiałach budowlanych

Równie ważną rolę odgrywają tutaj akustyka oraz bezpieczeństwo
pożarowe. Dobra akustyka ma związek nie tylko z szybkim
odzyskiwaniem zdrowia przez pacjentów, ale także usprawnia
pracę chirurgów na bloku operacyjnym. Ważne jest także
bezpieczeństwo pożarowe, ponieważ ewakuacja szpitali jest
trudna i zajmuje dużo czasu.
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Sufit monolityczny
Mono

62

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44
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Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Luna

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity
Koral Tenor
Pacific

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black

138
142
146
146
146

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

152
154
156

•

Sport i rozrywka
Termin „sport i rozrywka” dotyczy szerokiego zakresu różnych
typów budynków czy pomieszczeń. Od kin, teatrów i muzeów
po obiekty sportowe, kręgielnie oraz baseny.

kolory, wpływają na doznania, a także na charakterystykę
budynku (np. czarny sufit w kinie). W przypadku obiektów
sportowych niezwykle istotna jest odporność na uderzenia
oraz wilgotność.
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We wszystkich obiektach sportowych i rozrywkowych szczególnie
ważne jest zapewnienie dobrej akustyki. Inne elementy projektu, np.
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Sufit monolityczny
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Sufity białe - Rockfon Design
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Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Luna
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Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity
Koral Tenor
Pacific

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
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Industrial Natur
Industrial Opal
Industrial Black
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Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffel
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

152
154
156
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•
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Przemysł
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Produkty przeznaczone do stosowania w budynkach
przemysłowych oraz magazynowych.

Wymagania w przemyśle ciężkim są inne niż w przemyśle
spożywczym, warsztacie czy w stolarni. Często nie można
zamontować sufitu podwieszanego ze względu na instalacje
techniczne znajdujące się w zakładzie. Z tego powodu w budynkach
przemysłowych najczęściej stosuje się pochłaniacze przestrzenne.
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Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44
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Potrzeby w tym sektorze są zwykle określane przez rodzaj
produkowanego oraz magazynowanego towaru.
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Produkty
Na kolejnych stronach
znajdziesz szczegółowe
informacje na temat naszych
produktów. Tabela na stronie
60-61 zawiera przejrzyste
zestawienie parametrów
technicznych wszystkich
produktów Rockfon.

SUFIT MONOLITYCZNY
Mono.................................................................... 62

SUFITY BIAŁE - ROCKFON DESIGN
Asortyment płyt Sonar :
Sonar................................................................ 68
Sonar Activity................................................... 70
Sonar Bas......................................................... 72
Asortyment plyt Sonar dB :
Sonar dB 40...................................................... 76
Sonar dB 42...................................................... 78
Sonar dB 44...................................................... 80
Tropic..................................................................... 82
Asortyment płyt Tropic dB :
Tropic dB 40..................................................... 88
Tropic dB 42..................................................... 90
Tropic dB 44..................................................... 92

SUFITY KOLOROWE ROCKFON DECO
Polar Colour........................................................... 94
Luna...................................................................... 98

59

SUFITY BIAŁE - ROCKFON BASIC

POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE

Asortyment płyt Koral :

Fibral Multiflex Baffle........................................... 152

Koral.............................................................. 104

Opal Multiflex Baffle............................................ 154

Koral Activity 40 mm...................................... 106

Hygienic Baffle..................................................... 156

Koral Activity 100 mm.................................... 108
Koral Tenor..................................................... 110
Pacific.................................................................. 112

SUFITY SPECJALISTYCZNE
odporne na uderzenia
Boxer . ........................................................... 116
Samson.......................................................... 120
higieniczne
Hygienic ........................................................ 126
Hygienic Plus.................................................. 128
medyczne
Medicare........................................................ 132
Medicare Plus................................................. 134
Medicare Ultra................................................ 136
przemysłowe - termiczne
Facett............................................................. 138
Cosmos.......................................................... 142
Industrial Opal, Natur, Black............................ 146

60

Tabela doboru produktów
Typy
krawędzi

Wymiary*)

Powierzchnia

Klasa
pochłaniania

αw**)

E-mono

900 - 1800

fakturowana

A

0,9

300 - 2400

fakturowana, biała

A

1,00

600 - 1200
600 - 600
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
gładka, biała
gładka, biała
gładka, biała
gładka, biała

A
E
B
B
A
A
B
B
A

1,00
0,20
0,85
0,80
0,90
0,95/1,00
0,85
0,80
0,90

A
D,E

600 - 1200
600 - 1200

gładka, 10 kolorów
gładka, czarna

A
A

0,90/0,95
0,95

104
106
108
110
112

A,E
A
A
A
A,E

600 - 2400
600 - 1200
600 - 1200
600 - 600
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
gładka, biała

A
A
A
C
C

0,90
1,00
1,00
0,60
0,70

116
120

A
A

600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała

A
A

0,90/0,95
1,00

126
128

A
A

600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała

A
A

0,90/0,95
0,90/0,95

132
134
136

A, E
A
A

600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała

A
A
A

0,90
0,90
0,90

138
142
146

A
B
A

gładka
fakturowana
gładka

A
A
A

0,95/1,00
1,00
1,00

Industrial Opal

146

A

gładka

A

1,00

Industrial Black

146

A

1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 1200
1200 x 600
1200 x 1200
1200 x 600
1200 x 1200

gładka

A

1,00

300 - 1200
450 - 1200
450 - 1200

gładka
gładka
fakturowana

D-C
C
D-C

0,50/0,70
0,70
0,55/0,70

Strona

Dn,f,w***)

Sufit monolityczny
Mono
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Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44

68 B, C, D, D/AEX, E,
G, M, X
70
B,C,D,E,G
72
D,E
76
A,E,D
78
A,E,D
80
A,E,D
82
A,D,E,M
88
A,D,E
90
A,D,E
92
A,D,E

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Luna

94
98

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity 40 mm
Koral Activity 100 mm
Koral Tenor
Pacific

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffle
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

152
154
156

*) Najmniejsza możliwa szerokość - najdłuższa możliwa długość.
**) αW oraz klasa pochłaniania mierzone dla 200 mm podwieszenia jeśli nie podano innych danych.
***) W
 artości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników,
w szczególności od rodzaju i własnosci materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
****) Wybrane moduły (szerokość >700 mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

40 dB
42 dB
44 dB
40 dB
42 dB
44 dB

Niniejsza tabela pozwala na szybkie odszukanie produktu o odpowiednich parametrach technicznych.
Dalsze informacje na temat poszczególnych produktów są zamieszczone na kolejnych stronach.
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Klasa reakcji
na ogień

Odbicie swiatła

Stabilność wymiarowa
(Odporność na zginanie)

A2-s1,d0

72%

2/C/0N

A1

85%

1/C/0N****)

A1
A1
A1
A2-s1,d0
A2-s1,d0
A1
A1
A2-s1,d0
A2-s1,d0

85%
87%
85%
85%
85%
86%
87%
87%
87%

1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)
-

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

A1
A1

3%

1/C/0N****)
-

tak
tak

A1
A1
A1
A1
A1

86%
86%
86%
86%
85%

1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N
1/C/0N****)

tak
tak
tak
tak
tak

A1
A1

86%
72%

1/C/0N****)
1/C/0N

A2-s1,d0
A2-s1,d0

85%
85%

1/C/0N****)
1/C/0N****)

M2.5/10 wg US FS 209 E

tak
tak

A1
A1
A2-s1,d0

86%
86%
86%

1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)

ISO 5 wg EN ISO 14644-1
ISO 5 wg EN ISO 14644-1
ISO 5 wg EN ISO 14644-1

tak
tak
tak

A1
A1
A1

84%
71%

1/C/0N****)
1/C/0N****)

tak
nie
tak

A1

64%

1/C/0N****)

tak

1/C/0N****)

tak

-

tak
tak
tak

A1

A1
A1
A2-s1,d0

77%
64%
85%

Pomieszczenia czyste

Odporność na
uderzenia

Demontowalność
nie

-

tak
tak

M2.5/10 wg US FS 209 E

tak

tak
tak
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Rockfon Mono®

63

Monolityczny sufit podwieszany,
o jednolitej powierzchni
bez widocznych łączeń
pomiędzy płytami sufitowymi.

64

Rockfon Mono®
System Rockfon Mono to monolityczny sufit
podwieszany, o jednolitej powierzchni bez widocznych
łączeń pomiędzy płytami sufitowymi.
System Mono składa się z podwieszanej
konstrukcji T40, do której od dołu
mocowane są płyty sufitowe
Rockfon Mono.

Sufit Rockfon Mono polecany jest
do wszystkich pomieszczeń, gdzie
estetyka rozwiązania oraz dobre własności
akustyczne są kluczowymi wymaganiami.

Łączenia sufitu są wypełniane szpachlą
akustyczną, a następnie szlifowane.
Na całkowicie wyrównany sufit
natryskiwany jest tynk akustyczny,
dzięki czemu powierzchnia sufitu jest
bezspoinowa i gładka.

Rockfon Mono powinien być
instalowany przez autoryzowanych
montażystów systemu.

ASORTYMENT
Krawędzie
E-Mono

Wymiary modularne
(mm)
1200 x 900 x 30
1800 x 1200 x 30

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty.

Masa
(kg/m²)
4,0
4,0

MWK*
(mm)
80 / niedemontowalny
80 / niedemontowalny

System
montażu
System Mono

65

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
30 / 200
30 / 30

125
Hz
0,35
0,20

250
Hz
0,60
0,50

500
Hz
0,90
1,00

1000
Hz
1,00
1,00

2000
Hz
1,00
1,00

4000
Hz
1,00
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Mono

NRC

0,90
0,80

A
B

0,90
0,95

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon Mono są stabilne wymiarowo do 70% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Mono uzyskał klasę 2/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Mono wynosi 72% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Mono o grubości 30 mm został
zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Mono o grubości 30 mm wynosi R = 0,80 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

Konserwacja
Sufit Rockfon Mono może zostać odświeżony poprzez natryśnięcie dodatkowej warstwy
tynku. Zalecane jest naniesienie maksymalnej warstwy 0,3 kg/m2.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Sonar®
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
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Płyty sufitowe zapewniające swobodę
projektowania i szeroką gamę
rozwiązań. Oferują wyjątkowe
połączenie własności akustycznych
i ogniochronnych, zapewniając
optymalny klimat wewnętrzny.
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Sonar®
Płyty sufitowe Rockfon Sonar zapewniają swobodę
projektowania i szeroką gamę rozwiązań. Oferują
wyjątkowe połączenie własności akustycznych i
ogniochronnych, zapewniając optymalny klimat wewnętrzny.
Płyty Sonar produkowane są
z wykorzystaniem opatentowanych
technologii, co zapewnia krawędziom
wytrzymałość i elastyczność niezbędną
do zachowania trwałości. Specjalna
powłoka antystatyczna ogranicza osiadanie
cząstek kurzu na powierzchni płyt. Sonar
posiada atrakcyjną mikroporowatą, białą
powierzchnię o subtelnej, matowej fakturze.
Rockfon Sonar zapewnia najwyższy
współczynnik pochłaniania dźwięku i klasę
reakcji na ogień A1, wysoki współczynnik

odbicia światła oraz odporność na 100%
wilgotności względnej powietrza.
Płyty Sonar dostępne są w szerokim
asortymencie modułów i krawędzi
zapewniając szeroką gamę rozwiązań oraz
pełną swobodę projektowania.
Sufity Rockfon Sonar znajdują zastosowanie
wszędzie tam gdzie ważna jest estetyka
i najwyższe parametry użytkowe. Są
szczególnie polecane do obiektów
biurowych, handlowych i szkolnych oraz
tzw. pomieszczeń czystych.

ASORTYMENT
Krawędzie
B
C

B

D

C

D

D/AEX

D
E15

E24

E15

E24

G

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

Masa
(kg/m²)
3,5
3,5
3,5
3,5

MWK*
(mm)
20 / niedemontowalny
20 / niedemontowalny
24 / niedemontowalny
24 / niedemontowalny

System
montażu
System B

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
1200 x 300 x 20
900 x 900 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25
1120 x 600 x 20
1420 x 600 x 20
1720 x 600 x 20
2020 x 600 x 25
2320 x 600 x 25

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2
4,2
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2

60
60
60
60
60
67
67
67
250
250
250
250
250

System D, D-XL
System D

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

100
100

System T15

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20

3,5
3,5
3,5

100
100
100

RockLink XL
RockLink 24

1500 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25
900 x 900 x 25
1200 x 1200 x 25
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1200 x 300 x 20

3,5
4,2
4,2
4,2
4,2
3,5
3,5
3,5

100
150
150
150
150
24 / niedemontowalny
24 / niedemontowalny
24 / niedemontowalny

RockLink 24

System C

System Bandraster

System G

M

G

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

System M

X

M

600 x 600 x 22
600 x 600 x 22

3,6
3,6

62
62

RockLink XL
RockLink 24

X

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Sonar
20-25 / 200

125
Hz
0,45

250
Hz
0,85

500
Hz
1,00

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Sonar

NRC

1,00

A

1,00

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Sonar uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Sonar wynosi 85% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie: Powierzchnia płyt Rockfon Sonar może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie: Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki
oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez
alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Sonar® Activity
Płyty sufitowe Rockfon Sonar Activity przeznaczone
do pomieszczeń o wysokim natężeniu hałasu, gdzie
zrozumienie mowy jest szczególnie istotne.
Sonar Activity o grubości 40 mm zapewnia
wysoki poziom dźwiękochłonności.
Umożliwia montaż płyt bezpośrednio do
stropu, maksymalizując wysokość sufitu przy
zachowaniu klasy A pochłaniania dźwięku.

Sufit Sonar Activity znajduje zastosowanie
w pomieszczeniach o wysokim natężeniu
hałasu, takich jak sale lekcyjne czy biura
wieloprzestrzenne.

ASORTYMENT
Krawędzie

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 40

Masa
(kg/m²)
7,0

MWK*
(mm)
40 / niedemontowalny

System
montażu
System B

C

B

600 x 600 x 40

7,0

44 / niedemontowalny

System C

D

C

600 x 600 x 40

7,0

80

System D

E24

D

600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

7,0
7,0

170
170

RockLink 24

600 x 600 x 40

7,0

44 / niedemontowalny

System G

B

G

E24

G

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Sonar Activity 40 / 200

125
Hz
0,50

250
Hz
0,80

500
Hz
0,95

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Sonar Activity

NRC

1,00

A

0,95

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Sonar Activity uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Sonar Activity wynosi 85%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Sonar Activity o grubości 40 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 40 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Sonar Activity o grubości 40 mm wynosi R = 1,00 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie: Powierzchnia płyt Rockfon Sonar Activity może być odkurzana przy
pomocy nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie: Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki
oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez
alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Sonar® Bas
Płyty sufitowe Rockfon Sonar Bas zapewniają wyższy
poziom odbicia dźwięku.
Sonar Bas można stosować razem
ze standardowymi płytami Sonar w salach
wykładowych czy konferencyjnych oraz

salach koncertowych, dla uzyskania
wymaganych parametrów akustycznych
pomieszczenia.

ASORTYMENT
Krawędzie

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20

Masa
(kg/m²)
3,5

MWK*
(mm)
100

System
montażu
System T15

E24

E15

600 x 600 x 20

3,5

100

RockLink XL
RockLink 24

D

E24

600 x 600 x 20

3,5

60

System D-XL
System D

E15

D

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Sonar Bas
20 / 200

125
Hz
0,35

250
Hz
0,25

500
Hz
0,15

1000
Hz
0,15

2000
Hz
0,25

4000
Hz
0,20

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Sonar Bas

NRC

0,20

E

0,20

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Sonar Bas uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Sonar Bas wynosi 87%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie: Powierzchnia płyt Rockfon Sonar Bas może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie: Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki
oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez
alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Sonar® dB
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
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Płyty sufitowe oferujące wysoki
poziom izolacyjności akustycznej
oraz dźwiękochłonności.
Rekomendowane wszędzie tam,
gdzie ważną rolę odgrywa poufność
prowadzonych rozmów.
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Sonar® dB 40
Rockfon Sonar dB 40 zapewnia podwyższony poziom
izolacyjności akustycznej oraz wysokie pochłanianie
dźwięków.
Płyty sufitowe Rockfon Sonar dB 40
wykonane są z 30‑milimetrowej płyty
ze skalnej wełny mineralnej ze szczelną
membraną po stronie tylnej. Zastosowanie
membrany zmniejsza przenoszenie dźwięku
pomiędzy pomieszczeniami.
Sonar dB 40 zapewnia podwyższony
poziom izolacyjności akustycznej
oraz wysokie pochłanianie dźwięków.

Sonar dB 40 jest sklasyfikowany
w najwyższej – najbezpieczniejszej - klasie
reakcji na ogień - Euroklasa A1.
Płyty Sonar dB 40 mają delikatnie
fakturowaną, mikroporowatą powierzchnię.
Dzięki niewielkiej masie (5kg/m²) płyty
Sonar dB 40 są łatwe do przycinania i proste
w montażu.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

Masa
(kg/m²)
5,0
5,0

MWK*
(mm)
150
150

System
montażu
RockLink 24

A24

600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

70
70

System D

E15

D

600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

150
150

System T15

E24

E15

600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

150
150

RockLink 24

Krawędzie
A24

D

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Własności akustyczne płyt Sonar dB 40 badane są w warunkach laboratoryjnych.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Sonar dB 40 wynosi Dn,f,w (C;Ctr) = 40 (-2;-6) dB.
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie
z ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju
i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
Indeks izolacyjności akustyczne dla płyt Sonar dB 40 został zmierzony w certyfikowanym
laboratorium i wynosi Rw (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB.
Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Sonar dB 40 30 / 200

125
Hz
0,35

250
Hz
0,55

500
Hz
0,95

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Sonar dB 40

NRC

0,85

B

0,90

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Sonar dB 40 wynosi 85%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Sonar dB 40 o grubości 30 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 40 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Sonar dB 40 o grubości 30 mm wynosi R = 0,75 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie: Powierzchnia płyt Rockfon Sonar dB 40 może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie: Powierzchnia płyt Rockfon Sonar dB 40 może być czyszczona przy użyciu
gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem
(max pH 10) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Sonar® dB 42
Rockfon Sonar dB 42 zapewnia wysoki poziom
dźwiękoizolacyjności oraz dźwiękochłonności.
Dobrze spełnia swoje zadanie tam, gdzie ważną rolę
odgrywa poufność prowadzonych rozmów.
Płyty sufitowe Rockfon Sonar dB 42
wykonane są z dwóch dźwiękochłonnych
warstw skalnej wełny mineralnej, pomiędzy
którymi umieszczona jest membrana.
Pierwsza warstwa wełny skalnej (o grubości
25 mm) pochłania dźwięki powstające
w danym pomieszczeniu. Szczelna
membrana redukuje przenoszenie dźwięku
do sąsiednich pomieszczeń. Druga, tylna
warstwa wełny skalnej (o grubości 15 mm)
pochłania dźwięki powstające w pustej
przestrzeni międzystropowej, przechodzące
z sąsiednich pomieszczeń oraz wyższych
kondygnacji.

Sonar dB 42 zapewnia wysoki poziom
izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania
dźwięków. Polecany jest do pomieszczeń,
w których ważna jest poufność
prowadzonych rozmów.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi
izolacyjności akustycznej wynoszącemu
42 dB, płyta Sonar dB 42 spełnia
wymagania wielu europejskich przepisów
dotyczących izolacji akustycznej.
Płyty Sonar dB 42 mają delikatnie
fakturowaną, mikroporowatą powierzchnię.
Dzięki niewielkiej masie (7kg/m²) płyty
Sonar dB 42 są łatwe do przycinania i proste
w montażu.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

Wymiary modularne
(mm)
600x600x40
1200x600x40

Masa
(kg/m²)
7,0
7,0

MWK*
(mm)
200
200

System
montażu
RockLink 24

A24

600x600x40

7,0
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System D

E15

D

600x600x40
1200x600x40

7,0
7,0

200
200

System T15

E24

E15

600x600x40
1200x600x40

7,0
7,0

200
200

RockLink 24

D

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Własności akustyczne płyt Sonar dB 42 badane są w warunkach laboratoryjnych.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Sonar dB 42 wynosi Dn,f,w (C;Ctr) = 42 (-1:-7) dB.
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie
z  ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju
i  własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
Indeks izolacyjności akustycznej dla płyt Sonar dB 42 został zmierzony w certyfikowanym
laboratorium i wynosi Rw (C;Ctr) = 23 (-1;-4) dB.
Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
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B
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon Sonar dB 42 są stabilne wymiarowo do 70% wilgotności
względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Sonar dB 42 wynosi 85%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Sonar dB 42 o grubości 40 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 40 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Sonar dB 42 o grubości 40 mm wynosi R = 1,00 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Sonar dB 42 może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt Rockfon Sonar dB 42 może być czyszczona przy użyciu
gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem
(max pH 10) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Sonar® dB 44
Rockfon Sonar dB 44 zapewnia bardzo wysoki poziom
izolacyjności akustycznej oraz najwyższą klasę
pochłaniania dźwięku. Idealnie spełnia swoje zadanie
wszędzie tam, gdzie istotną rolę odgrywa poufność
prowadzonych rozmów.
Płyty sufitowe Rockfon Sonar dB 44
wykonane są z dwóch dźwiękochłonnych
warstw skalnej wełny mineralnej, pomiędzy
którymi umieszczona jest membrana
zapewniająca wysoki poziom izolacyjności
akustycznej. Pierwsza warstwa wełny skalnej
(o grubości 30 mm) pochłania dźwięki
powstające w danym pomieszczeniu.
Szczelna membrana redukuje przenoszenie
dźwięków do sąsiednich pomieszczeń.
Druga warstwa wełny skalnej (o grubości 20
mm) pochłania dźwięki powstające w pustej
przestrzeni międzystropowej, przechodzące
z sąsiednich pomieszczeń oraz wyższych
kondygnacji.

Rockfon Sonar dB 44 zapewnia bardzo
wysoki poziom izolacji akustycznej oraz
bardzo wysoką klasę pochłaniania dźwięku.
Szczególnie polecany jest do pomieszczeń,
w których istotna jest poufność
prowadzonych rozmów. Dzięki wysokiemu
współczynnikowi izolacyjności akustycznej
wynoszącemu 44 dB, płyta Sonar dB 44
spełnienia wymagania wielu europejskich
przepisów dotyczących izolacji akustycznej.
Płyty Sonar dB 44 mają delikatnie
fakturowaną, mikroporowatą powierzchnię.
Dzięki niewielkiej masie (8,5kg/m²) płyty
Sonar dB 44 są łatwe do przycinania i proste
w montażu.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

Masa
(kg/m²)
8,5
8,5

MWK*
(mm)
200
200

System
montażu
RockLink 24

A24

600 x 600 x 50

8,5

100

System D

E15

D

600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

8,5
8,5

200
200

System T15

E24

E15

600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

8,5
8,5

200
200

RockLink 24

Krawędzie
A24

D

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Własności akustyczne płyt Sonar dB 44 badane są w warunkach laboratoryjnych.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Sonar dB 44 wynosi Dn,f,w (C;Ctr) = 44 (-1;-7) dB.
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie
z ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i własności
materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
Indeks izolacyjności akustycznej dla płyt Sonar dB 44 został zmierzony w certyfikowanym
laboratorium i wynosi Rw (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB.
Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon Sonar dB 44 są stabilne wymiarowo do 70% wilgotności
względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Sonar dB 44 wynosi 85%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Sonar dB 44 o grubości 50 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 40 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Sonar dB 44 o grubości 50 mm wynosi R = 1,25 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Sonar dB 44 może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt Rockfon Sonar dB 44 może być czyszczona przy użyciu
gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem
(max pH 10) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Tropic
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Płyty sufitowe doskonale nadające
się do zastosowania w każdym
pomieszczeniu, gdzie dla osiągnięcia
optymalnego klimatu akustycznego
wymagana jest wysoka jakość
wykończenia
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Tropic
Płyty sufitowe Rockfon Tropic doskonale nadają
się do zastosowania w każdym pomieszczeniu,
gdzie dla osiągnięcia optymalnego klimatu
akustycznego wymagana jest wysoka jakość
wykończenia.
Tropic łączy gładką, białą powierzchnię z
bardzo dobrymi parametrami akustycznymi,
ogniochronnymi oraz wilgotnościowymi.

Sufit Rockfon Tropic rekomendowany jest
do pomieszczeń wymagających wysokich
parametrów akustycznych oraz estetycznej
powierzchni sufitu.

Płyty Tropic dostępne są w szerokim
asortymencie krawędzi do montażu
z widocznym, częściowo widocznym
i ukrytym systemem konstrukcji.

ASORTYMENT
Krawędzie
A15

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 15

Masa
(kg/m²)
1,9

MWK*
(mm)
100

System
montażu
System T15

A24

A15

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1,9
1,9

100
100

RockLink XL
RockLink 24

D

A24

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

RockLink D-XL
System D

E15

D

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,5
2,5

100
100

System T15

E24

E15

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,4
2,4

100
100

RockLink XL
RockLink 24

M

E24

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

System M

M

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
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Klasa pochłaniania ISO

Tropic

NRC

0,95
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A
A

0,90
1,00

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Tropic uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Tropic wynosi 86%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Tropic dB
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44
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Płyty sufitowe oferujące wysoki
poziom izolacyjności akustycznej
oraz dźwiękochłonności.
Rekomendowane wszędzie tam,
gdzie ważną rolę odgrywa poufność
prowadzonych rozmów.

88

Tropic dB 40
Rockfon Tropic dB 40 zapewnia podwyższony poziom
izolacyjności akustycznej oraz wysokie pochłanianie
dźwięków.
Płyty sufitowe Rockfon Tropic dB 40
wykonane są z 30‑milimetrowej płyty
ze skalnej wełny mineralnej ze szczelną
membraną po stronie tylnej. Zastosowanie
membrany zmniejsza przenoszenie dźwięku
pomiędzy pomieszczeniami.
Tropic dB 40 zapewnia podwyższony
poziom izolacyjności akustycznej

oraz wysokie pochłanianie dźwięków.
Tropic dB 40 jest sklasyfikowany
w najwyższej – najbezpieczniejszej - klasie
reakcji na ogień - Euroklasa A1.
Płyty Tropic dB.40 mają gładką, białą
powierzchnię. Dzięki niewielkiej masie
(5kg/m²) płyty Tropic dB 40 są łatwe do
przycinania i proste w montażu.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

Masa
(kg/m²)
5,0
5,0

MWK*
(mm)
150
150

System
montażu
RockLink 24

A24

600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

70
70

System D

E15

D

600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

150
150

System T15

E24

E15

600 x 600 x 30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

150
150

RockLink 24

Krawędzie
A24

D

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Własności akustyczne płyt Tropic dB 40 badane są w warunkach laboratoryjnych.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Tropic dB 40 wynosi Dn,f,w (C;Ctr) = 40 (-2;-6) dB.
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie
z ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju
i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
Indeks izolacyjności akustyczne dla płyt Tropic dB 40 został zmierzony w certyfikowanym
laboratorium i wynosi Rw (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB.
Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Tropic dB 40 uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Tropic dB 40 wynosi 87%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Tropic dB 40 o grubości 30 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Tropic dB 40 o grubości 30 mm wynosi R = 0,80 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Tropic dB 42
Rockfon Tropic dB 42 zapewnia wysoki poziom
dźwiękoizolacyjności oraz dźwiękochłonności.
Dobrze spełnia swoje zadanie tam, gdzie ważną rolę
odgrywa poufność prowadzonych rozmów.
Płyty sufitowe Rockfon Tropic dB 42
wykonane są z dwóch dźwiękochłonnych
warstw skalnej wełny mineralnej, pomiędzy
którymi umieszczona jest membrana.
Pierwsza warstwa wełny skalnej (o grubości
25 mm) pochłania dźwięki powstające
w danym pomieszczeniu. Szczelna
membrana redukuje przenoszenie dźwięku
do sąsiednich pomieszczeń. Druga, tylna
warstwa wełny skalnej (o grubości 15 mm)
pochłania dźwięki powstające w pustej
przestrzeni międzystropowej, przechodzące
z sąsiednich pomieszczeń oraz wyższych
kondygnacji.

Tropic dB 42 zapewnia wysoki poziom
izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania
dźwięków. Polecany jest do pomieszczeń,
w których ważna jest poufność
prowadzonych rozmów.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi
izolacyjności akustycznej wynoszącemu
42 dB, płyta Tropic dB 42 spełnia
wymagania wielu europejskich przepisów
dotyczących izolacji akustycznej.
Płyty Tropic dB 42 mają gładką, białą
powierzchnię. Dzięki niewielkiej masie
(7kg/m²) płyty Tropic dB 42 są łatwe do
przycinania i proste w montażu.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

Masa
(kg/m²)
7,0
7,0

MWK*
(mm)
200
200

System
montażu
RockLink 24

A24

600 x 600 x 40

7,0

80

System D

E15

D

600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

7,0
7,0

200
200

System T15

E24

E15

600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

7,0
7,0

200
200

RockLink 24

Krawędzie
A24

D

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Własności akustyczne płyt Tropic dB 42 badane są w warunkach laboratoryjnych.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Tropic dB 42 wynosi Dn,f,w (C;Ctr) = 42 (-1:-7) dB.
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie
z  ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i
własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
Indeks izolacyjności akustycznej dla płyt Tropic dB 42 został zmierzony w certyfikowanym
laboratorium i wynosi Rw (C;Ctr) = 23 (-1;-4) dB.
Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon Tropic dB 42 są stabilne wymiarowo do 70% wilgotności
względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Tropic dB 42 wynosi 87%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Tropic dB 42 o grubości 40 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 40 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Tropic dB 42 o grubości 40 mm wynosi R = 1,00 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Tropic dB 44
Rockfon Tropic dB 44 zapewnia bardzo wysoki poziom
izolacyjności akustycznej oraz najwyższą klasę
pochłaniania dźwięku. Idealnie spełnia swoje zadanie
wszędzie tam, gdzie istotną rolę odgrywa poufność
prowadzonych rozmów.
Płyty sufitowe Rockfon Tropic dB 44
wykonane są z dwóch dźwiękochłonnych
warstw skalnej wełny mineralnej, pomiędzy
którymi umieszczona jest membrana
zapewniająca wysoki poziom izolacyjności
akustycznej. Pierwsza warstwa wełny skalnej
(o grubości 30 mm) pochłania dźwięki
powstające w danym pomieszczeniu.
Szczelna membrana redukuje przenoszenie
dźwięków do sąsiednich pomieszczeń.
Druga warstwa wełny skalnej (o grubości 20
mm) pochłania dźwięki powstające w pustej
przestrzeni międzystropowej, przechodzące
z sąsiednich pomieszczeń oraz wyższych
kondygnacji.

Rockfon Tropic dB 44 zapewnia bardzo
wysoki poziom izolacji akustycznej oraz
bardzo wysoką klasę pochłaniania dźwięku.
Szczególnie polecany jest do pomieszczeń,
w których istotna jest poufność
prowadzonych rozmów. Dzięki wysokiemu
współczynnikowi izolacyjności akustycznej
wynoszącemu 44 dB, płyta Tropic dB 44
spełnienia wymagania wielu europejskich
przepisów dotyczących izolacji akustycznej.
Płyty Tropic dB 44 mają gładką, białą
powierzchnię. Dzięki niewielkiej masie
(8,5kg/m²) płyty Tropic dB 44 są łatwe do
przycinania i proste w montażu.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

Masa
(kg/m²)
8,5
8,5

MWK*
(mm)
200
200

System
montażu
RockLink 24

A24

600 x 600 x 50

8,5

100

System D

E15

D

600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

8,5
8,5

200
200

System T15

E24

E15

600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

8,5
8,5

200
200

RockLink 24

Krawędzie
A24

D

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Własności akustyczne płyt Tropic dB 44 badane są w warunkach laboratoryjnych.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Tropic dB 44 wynosi Dn,f,w (C;Ctr) = 44 (-1;-7) dB.
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie
z ISO 10848-2.
Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i
własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
Indeks izolacyjności akustycznej dla płyt Tropic dB 44 został zmierzony w certyfikowanym
laboratorium i wynosi Rw (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB.
Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon Tropic dB 44 są stabilne wymiarowo do 70% wilgotności
względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Tropic dB 44 wynosi 87%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Tropic dB 44 o grubości 50 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 40 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Tropic dB 44 o grubości 50 mm wynosi R = 1,25 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

94

Polar® Colour

95

Gama kolorowych płyt sufitowych
zwiększająca swobodę
w kreowaniu wyglądu sufitu.
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Polar® Colour
Rockfon Polar Color to gama kolorowych płyt
sufitowych zwiększająca swobodę w kreowaniu
wyglądu sufitu.
Dobór kolorów może przyczynić się
do zróżnicowania wyglądu i klimatu
pomieszczenia. Kolory określają jego
charakter i przeznaczenie.

Płyty sufitowe Polar Colour dostępne
są w 10 kolorach, w krawędziach A,
do montażu w systemie z widoczną
konstrukcją nośną.

Płyty Polar Colour pozwalają na grę
kolorami podczas projektowania sufitu.

ASORTYMENT
Krawędzie
A15

A24

A15

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 15

Masa
(kg/m²)
1,9

MWK*
(mm)
100

System
montażu
System T15

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1,9
1,9

100
100

RockLink XL
RockLink 24

A24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

ASORTYMENT KOLORÓW 1)

Kolor

Kod NCS:

Kolor

Kod NCS:

Savanna

S1005-T30R

Oasis

S1502-B50G

Dakar

S1020-Y10R

Night Blue
S7020-R60B

Red

S3560-Y80R

Ocean

S1030-R80B

Graphite
S6502-B

Black

9000-N

Grey

S2005-R80B

Rockfon White
S0500-N

1) Prezentowane wzorce kolorów są najbardziej zbliżone do rzeczywistych kolorów płyt, ale mogą się nieznacznie różnić.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Płyty Rockfon Polar Colour uzyskały klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły
są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Polar Colour jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2 i różni się w zależności od rodzaju koloru.
Dla Polar White wynosi 85%.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt Rockfon Polar Colour może być odkurzana przy pomocy nasadki
z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Luna

99

Płyty sufitowe stwarzające
spektakularny efekt
w pomieszczeniach ciemnych,
wymagających wysokich
parametrów akustycznych.
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Luna
Płyty sufitowe Rockfon Luna stwarzają spektakularny
efekt w pomieszczeniach ciemnych, wymagających
wysokich parametrów akustycznych.
Płyty Luna posiadają czarną, gładką
powierzchnię. Oferują bardzo dobre
własności ogniochronne, odporność na
wilgotność względną do 100% oraz pełną
stabilność wymiarową.
Płyty sufitowe Luna są dostępne
zarówno w krawędzi E (do częściowo
widocznych systemów konstrukcji) oraz
w krawędzi D (instalowanej w ukrytym
systemie konstrukcji nośnej) zapewniając
pełny demontaż. Płyty w krawędzi D
rekomendowane są montażu w kinach,
ponieważ ukryta konstrukcja eliminuje
rozpraszające odbicia obrazu.

Sufit Rockfon Luna jest szczególnie
polecany do stosowania w salach
kinowych i koncertowych, klubach
nocnych oraz wszędzie tam, gdzie
konieczne jest zastosowanie materiałów
dźwiękochłonnych, o gładkiej, czarnej
powierzchni bez refleksów i odbić

ASORTYMENT
Krawędzie
E24

D

E24

D

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

Masa
(kg/m²)
3,5
3,5

MWK*
(mm)
100
100

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24

600 x 600 x 20

3,5

60

System D-XL

1200 x 600 x 20

3,5

60

System D

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Luna (D, E) 20 / 200

125
Hz
0,45

250
Hz
0,75

500
Hz
0,95

1000
Hz
0,90

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Luna (D, E)

NRC

0,95

A

0,90

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Produkty Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla Rockfon Luna wynosi 3% i jest mierzony
zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia Rockfon Luna może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką
szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Koral
Koral
Koral Activity 40 mm
Koral Activity 100 mm
Koral Tenor
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Płyty sufitowe łączące estetyczną
powierzchnię i bardzo dobre własności
akustyczne z szerokim zakresem
stosowania.
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Koral
Płyty sufitowe Rockfon Koral łącza estetyczną
powierzchnię i funkcjonalność z bardzo dobrymi
właściwościami.
Koral zapewnia bardzo dobre parametry
akustyczne, ogniowe i wilgotnościowe.
Posiada mikroporowatą, pomalowaną na
biało powierzchnię o subtelnej, matowej
fakturze.
Płyty Koral dostępne są w wielu
wymiarach modularnych. Redukuje to ilość
elementów konstrukcji, zmniejszając czas
i koszt montażu. Jednocześnie zwiększa
swobodę projektowania atrakcyjnych
i niestandardowych sufitów podwieszanych.

Oferowane są w krawędzi A (stosowanej
z widocznym systemem konstrukcji) oraz
w krawędzi E (z częściowo widoczną
konstrukcją).
Dzięki szerokiemu asortymentowi
sufit Rockfon Koral jest uniwersalnym
rozwiązaniem do stosowania w wielu
typach pomieszczeń o zróżnicowanych
wymaganiach.

ASORTYMENT
Krawędzie
A15

A24

A15
A24

E15

E24

E15

E24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 15

Masa
(kg/m²)
1,9

MWK*
(mm)
100

System
montażu
System T15

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 20
2400 x 600 x 20
900 x 900 x 25
1200 x 1200 x 25
600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1,9
1,9
2,4
2,4
2,4
2,9
2,9
2,5
2,5

100
100
100
100
100
150
150
100
100

RockLink XL
RockLink 24

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,5
2,5

100
100

RockLink XL
RockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

RockLink 24

System T15
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Koral (A,E) 15-25 / 200 0,45

250
Hz
0,80

500
Hz
0,95

1000
Hz
0,80

2000
Hz
0,90

4000
Hz
0,85

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Koral (A, E)

NRC

0,90

A

0,85

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Koral uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły
są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Koral wynosi 86% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Koral może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki
oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez
alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Koral Activity 40 mm
Płyty sufitowe Rockfon Koral Activity 40 mm
przeznaczone są do pomieszczeń o wysokim
natężeniu hałasu, gdzie zrozumienie mowy jest
szczególnie istotne.
Koral Activity o grubości 40 mm zapewnia
wysoki poziom dźwiękochłonności.

Umożliwia montaż płyt bezpośrednio do
stropu, maksymalizując wysokość sufitu przy
zachowaniu klasy A pochłaniania dźwięku.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

A24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

Masa
(kg/m²)
3,5
3,5

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

MWK*
(mm)
150
150

System
montażu
RockLink 24
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Koral Activity 40mm 40 / 200 0,55

250
Hz
0,85

500
Hz
0,95

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Koral Activity 40mm

NRC

1,00

A

0,95

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Koral Activity uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Koral Activity wynosi 86%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Koral Activity może być odkurzana przy
pomocy nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź
ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10)
bez  alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Koral Activity 100 mm
Płyty sufitowe Rockfon Koral Activity 100 mm
zapewniają wysoki stopień pochłaniania dźwięku
w niskich częstotliwościach.
Wystarczy zamontować już jedną warstwę
sufitu – bez dodatkowej warstwy izolacji
na płytach sufitowych, aby uzyskać wysoki
współczynnik pochłaniania dźwięku w
niskim zakresie częstotliwości.

Koral Activity 100 mm zapewnia także
bardzo dobre parametry ogniowe,
wilgotnościowe i cieplne. Posiada
mikroporowatą, pomalowaną na biało
powierzchnię o subtelnej, matowej
fakturze.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

A24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 100
1200 x 600 x 100

Masa
(kg/m²)
7,5
7,5

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

MWK*
(mm)
100 / 250
100 / 250

System
montażu
RockLink 24
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku aP, wskaźnik pochłaniania dźwięku aW
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE

125
Hz

100 / 200 0,70
100mm 100 / CF[QPwSFEOJF 0,65
100mm

250
Hz
0,90
0,90

500
Hz
1,00
1,00

1000
Hz
1,00
1,00

2000
Hz
1,00
1,00

4000
Hz
1,00
0,95

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Koral Activity 100 mm

NRC

1,00
1,00

A
A

1,00
0,95

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od
wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności
względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Koral Activity 100 mm uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane
moduły są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Koral Activity 100 mm
wynosi 86% i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Koral Activity o grubości 100 mm
został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi lD = 37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Koral Activity o grubości 100 mm wynosi R = 2,70 m2 k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Koral Activity może być odkurzana przy
pomocy nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki
oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez
alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
Danish Indoor Climate Label oraz Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Koral Tenor
Płyty sufitowe Koral Tenor zapewniają wyższy poziom
odbicia dźwięku.
Koral Tenor można stosować razem
ze standardowymi płytami Koral w salach
wykładowych czy konferencyjnych oraz
salach koncertowych, dla uzyskania
wymaganych parametrów akustycznych
pomieszczenia.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

A24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 15

Masa
(kg/m²)
2,0

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

MWK*
(mm)
100

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Koral Tenor (A) 15 / 200 0,55

250
Hz
0,60

500
Hz
0,60

1000
Hz
0,55

2000
Hz
0,60

4000
Hz
0,45

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Koral Tenor (A)

NRC

0,60

C

0,55

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od
wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Koral Tenor uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Koral Tenor wynosi 86%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Koral Tenor może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź
ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10)
bez alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Pacific®

113

Ekonomiczna płyta sufitowa idealnie
nadająca się do pomieszczeń
o podstawowych wymaganiach
estetycznych i akustycznych.
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Pacific®
Rockfon Pacific to ekonomiczna płyta sufitowa
idealnie nadająca się do pomieszczeń o podstawowych
wymaganiach estetycznych i akustycznych.
Płyty sufitowe Rockfon Pacific posiadają
gładką, białą powierzchnię, tylni welon
z włókna szklanego oraz pomalowane
krawędzie boczne.

Te lekkie, proste w montażu płyty, dostępne
w krawędzi A i E, mogą być instalowane
w systemach nosnych RockLink XL,
RockLink T24 bądź T15.

Płyty Pacific są trwałe, odporne na
wilgotność oraz stabilne wymiarowo.

ASORTYMENT
Krawędzie
A15

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 15

Masa
(kg/m²)
1,9

MWK*
(mm)
100

System
montażu
System T15

A24

A15

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1,9
1,9

100
100

RockLink 24
RockLink XL

E15

A24

600 x 600 x 15

2,5

100

System T15

E24

E15

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,4
2,4

100
100

RockLink 24
RockLink XL

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Pacific (A, E) 15 / 200 0,40

250
Hz
0,65

500
Hz
0,65

1000
Hz
0,65

2000
Hz
0,70

4000
Hz
0,70

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Pacific (A, E)

NRC

0,70

C

0,65

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Pacific uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Pacific wynosi 85% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Boxer
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Płyty sufitowe łączące w sobie
atrakcyjną białą powierzchnię
z podwyższoną odpornością
na uderzenia
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Boxer
Płyty sufitowe Rockfon Boxer łączą w sobie atrakcyjną
białą powierzchnię z podwyższoną odpornością
na uderzenia.
Płyty Boxer posiadają gładką, białą
powierzchnię. Niewidoczna siatka z włókien
szklanych, umieszczona pomiędzy rdzeniem
z wełny skalnej a powierzchnią płyty,
przyczynia się do uzyskania podwyższonej
odporności na uderzenia.
Boxer zapewnia bardzo dobre własności
akustyczne, ogniowe oraz odporność na
wilgotność i stabilność wymiarową.
Płyty Boxer mogą być instalowane
w systemach z widoczną konstrukcją nośną

lub bezpośrednio do stropu. Montując płyty
z użyciem widocznej konstrukcji nośnej
można użyć klipsów lub usztywniaczy w
celu dociśnięcia płyty do konstrukcji.
Sufit Rockfon Boxer może być stosowany
wszędzie tam, gdzie wymagane jest
zmniejszenie hałasu przy jednoczesnej
podwyższonej odporności na uderzenia.
W takich obiektach jak przedszkola i szkoły,
w korytarzach, holach oraz pomieszczeniach
do prac i zabaw.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

A24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

Masa
(kg/m²)
2,40
2,40
3,50
3,50

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

MWK*
(mm)
100
100
150
150

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24
RockLink 24
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Boxer (A)
20 / 200
Boxer (A)
40 / 200

125
Hz
0,50
0,55

250
Hz
0,70
0,75

500
Hz
0,90
0,95

1000
Hz
0,85
0,95

2000
Hz
0,95
0,95

4000
Hz
0,85
0,80

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Boxer (A)

NRC

0,90
0,95

A
A

0,85
0,90

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od
wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Boxer uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Boxer wynosi 86% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Boxer o grubości 40 mm został
zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD=37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Boxer o grubości 40 mm wynosi R = 1,05 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Boxer może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt Rockfon Boxer może być czyszczona przy użyciu gąbki
bądź ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH
10) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Samson
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Płyty sufitowe o wysokiej odporności
na uderzenia przeznaczone
do pomieszczeń o dużym poziomie
aktywności ruchowej.

Samson
Płyty sufitowe Rockfon Samson o wysokiej odporności
na uderzenia przeznaczone do pomieszczeń o dużym
poziomie aktywności ruchowej.
Sufit Rockfon Samson rekomendowane jest
głownie do obiektów takich jak szkoły i sale
sportowe.
Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku
płyt Samson pozwala na uzyskanie
optymalnych warunków akustycznych
w tych zwykle bardzo głośnych
pomieszczeniach.

Płyty sufitowe Samson zostały wykonane
z czystej wełny mineralnej. Posiadają
specjalną plecioną, strukturalną
powierzchnię.
Mogą być instalowane w systemie
montażu bezpośredniego Rockfon
Samson. Mogą być również montowane
w pomieszczeniach o mniejszym ryzyku
uderzeń z zastosowaniem systemu RockLink
24 oraz klipsów przytrzymujących płytę od
spodniej strony.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

A24

A24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

Masa
(kg/m²)
3,5
3,5

MWK*
(mm)
401)
401)

System
montażu
System Samson

600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

3,5
3,5

1502)
1502)

RockLink 24

A24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.
1) System Samson - niedemontowalny
2) System Samson - demontowalny

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji hałasu szumu jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
Samson

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Samson
40 / 200

125
Hz
0,45

250
Hz
0,85

500
Hz
1,00

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO
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NRC

1,00

A

1,00
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od
wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Montaż do stropu : Rockfon Samson został przebadany ze względu na odporność
na uderzenia w systemie montażu bezpośredniego System Samson i spełnia wymagania
klasy 1A zgodnie z normą EN 13964, aneks D.
Montaż do sciany : Rockfon Samson został przebadany ze względu na odporność
na uderzenia w systemie montażu bezpośredniego System Samson i spełnia wymagania
normy DIN 18032-3 (procedura badawcza zgodna z normą EN 13964, aneks D).

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Samson uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Samson wynosi 72% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Samson o grubości 40 mm został
zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD=37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Samson o grubości 40 mm wynosi R = 1,05 m² k/W.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Samson może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki
oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez
alkoholu, amoniaku czy chloru.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Rockfon Hygienic
Hygienic
Hygienic Plus
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Płyty sufitowe przeznaczone
do instalacji w pomieszczeniach
o wysokich wymogach higienicznych,
w przemyśle farmaceutycznym,
elektronicznym oraz przetwórstwie
żywności.

Hygienic
Płyty sufitowe Hygienic przeznaczone są do stosowania
wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego
czyszczenia powierzchni sufitu.
Produkty z linii Hygienic to rozwiązania
łączące walory higieniczne, akustyczne
oraz trwałość i łatwość czyszczenia.

która jako materiał nieorganiczny
jest odporna na rozwój szkodliwych
mikroorganizmów.

Biała powierzchnia płyt i wysoki
współczynnik odbicia światła zapewniają
higieniczny wygląd sufitów Hygienic.
Powierzchnia produktów Hygienic
pokryta jest specjalną farbą zapobiegającą
rozwojowi bakterii oraz umożliwiającą
częste mycie. Wnętrze płyt zostało
wykonane ze skalnej wełny mineralnej,

Płyty sufitowe Hygienic przeznaczone
są do stosowania wszędzie tam, gdzie
istnieje konieczność częstego czyszczenia
powierzchni sufitu, np. w kuchniach
lub pomieszczeniach przygotowywania
i pakowania żywności.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

Krawędzie
A24

A24

Masa
(kg/m²)
2,4
2,4
3,5
3,5

MWK*
(mm)
100
100
150
150

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
Hygienic (A)

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Hygienic (A)
20 / 200
Hygienic (A)
40 / 200

125
Hz
0,50
0,50

250
Hz
0,90
0,90

500
Hz
1,00
1,00

1000
Hz
0,90
1,00

2000
Hz
0,90
1,00

4000
Hz
0,90
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO
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NRC

0,90
0,90

A
A

0,90
0,95

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24
RockLink 24
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja
nie jest konieczna.
Rockfon Hygienic uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Hygienic wynosi 85% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Hygienic może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu wody utlenionej
np. Minncare bądź związków zawierających amoniak, np. sprayu Phagosept.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.
Czyszczenie pianą : Powierzchnia płyt Hygienic może być czyszczona pianą. Pianę
czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy
pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100.
Czyszczenie pod ciśnieniem : Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem
raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m.
Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30’ z dodatkiem środków
czyszczących w proporcjach 1:100.
Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone
do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego
na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych
i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Hygienic Plus
Płyty sufitowe Hygienic Plus sklasyfikowane
w klasie czystości M2.5/10, przeznaczone do montażu
w pomieszczeniach czystych.
Produkty z linii Hygienic to rozwiązania
łączące walory higieniczne, akustyczne
oraz trwałość i łatwość czyszczenia.

Płyty Hygienic Plus został sklasyfikowane
w kasie M2.5/10 zgodnie z US FS 209 E,
co odpowiada klasie ISO 4 zgodnie
z EN ISO 14644-1. Pozwala to na
montowanie płyt w pomieszczeniach
czystych, o stałej kontroli powietrza,
takich jak: sale operacyjne, laboratoria
oraz w przemyśle farmaceutycznym
i elektronicznym.

Biała powierzchnia płyt i wysoki
współczynnik odbicia światła zapewniają
higieniczny wygląd sufitów Hygienic.
Powierzchnia produktów Hygienic
pokryta jest specjalną farbą zapobiegającą
rozwojowi bakterii oraz umożliwiającą
częste mycie. Wnętrze płyt zostało
wykonane ze skalnej wełny mineralnej,
która jako materiał nieorganiczny
jest odporna na rozwój szkodliwych
mikroorganizmów.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

Krawędzie
A24

A24

Masa
(kg/m²)
2,4
2,4
3,5
3,5

MWK*
(mm)
100
100
150
150

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
Hygienic Plus (A)

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Hygienic Plus (A) 20 / 200 0,50
Hygienic Plus (A) 40 / 200 0,50

250
Hz
0,90
0,90

500
Hz
1,00
1,00

1000
Hz
0,90
1,00

2000
Hz
0,90
1,00

4000
Hz
0,90
0,90

Aw

Klasa pochłaniania ISO
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NRC

0,90
0,95

A
A

0,90
0,95

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24
RockLink 24
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Hygienic Plus uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Hygienic Plus wynosi 85%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

POMIESZCZENIA CZYSTE
Rockfon Hygienic Plus został zaklasyfikowany do klasy M2.5/10 zgodnie z US FS 2009 E,
co odpowiada klasie ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Hygienic może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu wody utlenionej
np. Minncare bądź związków zawierających amoniak, np. sprayu Phagosept.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.
Czyszczenie pianą : Powierzchnia płyt Hygienic może być czyszczona pianą. Pianę
czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy
pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100.
Czyszczenie pod ciśnieniem : Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem
raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m.
Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30’ z dodatkiem środków
czyszczących w proporcjach 1:100.
Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone
do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego
na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych
i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Medicare Plus
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Płyty sufitowe zapewniające
najwyższej klasy rozwiązania sufitowe
przeznaczone dla różnorodnych
zastosowań w służbie zdrowia.

Medicare®
Płyty sufitowe Medicare zapewniają uzyskanie
równej powierzchni sufitu, a poprzez zastosowanie
dodatkowych elementów, szczelne przyleganie
do konstrukcji nośnej.
Rockfon Medicare to najwyższej klasy
rozwiązania sufitowe przeznaczone
dla różnorodnych zastosowań w służbie
zdrowia.

Dodatkowo sufity Medicare zostały
sklasyfikowane w klasie ISO 5 zgodnie
z EN ISO 14644-1.

Płyty Rockfon Medicare spełniają
wymagania projektowe brytyjskiego Health
Technical Memoranda (HTM 60 Sufity, HTM
2045 Akustyka) – Medicare i Medicare Plus
są zgodne z HTM 60 w kategoriach 2, 3, 4,
5 i 6, natomiast Medicare Ultra jest zgodny
w kategorii 2.

Sufity Medicare są odporne na rozwój
wszechobecnych bakterii i grzybów,
w szczególności Staphylococcus aureus.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

Masa
(kg/m²)
1,9
1,9

MWK*
(mm)
100
100

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24

E15

A24

600 x 600 x 20

3,5

100

System T15

E24

E15

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

100
100

RockLink XL
RockLink 24

E24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
Medicare (A, E)

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Medicare (A, E) 15-20 / 200 0,45

250
Hz
0,80

500
Hz
0,95

1000
Hz
0,80

2000
Hz
0,90

4000
Hz
0,85

Aw

Klasa pochłaniania ISO
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NRC

0,90

A

0,85
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Medicare uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Medicare wynosi 86% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon Medicare posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0283/01/2008.
Produkty Rockfon Medicare zostały przebadane na odporność na mikroorganizmy.
Przeprowadzone testy potwierdzają, ze produkty Rockfon są odporne na
mikrobiologiczny rozwój następujących bakterii i grzybów:
• Staphylococcus aureus
• Escherichia coli
• Pseydomouas aeruginosa
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus

POMIESZCZENIA CZYSTE
Rockfon Medicare został zaklasyfikowany do klasy ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Medicare może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu wody utlenionej
np. Minncare bądź związków zawierających amoniak, np. sprayu Phagosept.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.
Czyszczenie pianą : Powierzchnia płyt Medicare może być czyszczona pianą. Pianę
czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy
pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100.
Czyszczenie pod ciśnieniem : Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem
raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m.
Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30’ z dodatkiem środków
czyszczących w proporcjach 1:100.
Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone
do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego
na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych
i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Medicare® Plus
Płyty sufitowe Medicare Plus posiadają podwójnie
pokryte lateksem krawędzie zwiększajace trwałość płyt,
dlatego idealnie sprawdzają się tam, gdzie konieczny
jest częsty demontaż sufitu.
Rockfon Medicare to najwyższej klasy
rozwiązania sufitowe przeznaczone dla
różnorodnych zastosowań w służbie
zdrowia.

Dodatkowo sufity Medicare zostały
sklasyfikowane w klasie ISO 5 zgodnie
z EN ISO 14644-1.

Płyty Rockfon Medicare spełniają
wymagania projektowe brytyjskiego Health
Technical Memoranda (HTM 60 Sufity, HTM
2045 Akustyka) – Medicare i Medicare Plus
są zgodne z HTM 60 w kategoriach 2, 3, 4,
5 i 6, natomiast Medicare Ultra jest zgodny
w kategorii 2.

Sufity Medicare są odporne na rozwój
wszechobecnych bakterii i grzybów,
w szczególności Staphylococcus aureus.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

Krawędzie
A24

Masa
(kg/m²)
2,4
2,4

MWK*
(mm)
100
100

A24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
Medicare Plus (A)

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Medicare Plus (A)
20 / 200 0,50

250
Hz
0,70

500
Hz
0,90

1000
Hz
0,90

2000
Hz
1,00

4000
Hz
0,90

Aw

Klasa pochłaniania ISO
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NRC

0,90

A

0,90

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Medicare Plus uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Medicare Plus wynosi 86%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon Medicare Plus posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0283/01/2008.
Produkty Rockfon Medicare Plus zostały przebadane na odporność na mikroorganizmy.
Przeprowadzone testy potwierdzają, ze produkty Rockfon są odporne na
mikrobiologiczny rozwój następujących bakterii i grzybów:
• Staphylococcus aureus
• Escherichia coli
• Pseydomouas aeruginosa
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus

POMIESZCZENIA CZYSTE
Rockfon Medicare Plus został zaklasyfikowany do klasy ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Medicare może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu wody utlenionej
np. Minncare bądź związków zawierających amoniak, np. sprayu Phagosept.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.
Czyszczenie pianą : Powierzchnia płyt Medicare może być czyszczona pianą. Pianę
czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy
pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100.
Czyszczenie pod ciśnieniem : Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem
raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m.
Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30’ z dodatkiem środków
czyszczących w proporcjach 1:100.
Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone
do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego
na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych
i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Medicare® Ultra
Płyty sufitowe Medicare Ultra posiadają specjalnie
wzmocnioną powierzchnię, pozwalajacą na czyszczenie
powierzchni sufitu pod wysokim ciśnieniem.
Rockfon Medicare to najwyższej klasy
rozwiązania sufitowe przeznaczone
dla różnorodnych zastosowań w służbie
zdrowia.

Dodatkowo sufity Medicare zostały
sklasyfikowane w klasie ISO 5 zgodnie
z EN ISO 14644-1.

Płyty Rockfon Medicare spełniają
wymagania projektowe brytyjskiego Health
Technical Memoranda (HTM 60 Sufity, HTM
2045 Akustyka) – Medicare i Medicare Plus
są zgodne z HTM 60 w kategoriach 2, 3, 4,
5 i 6, natomiast Medicare Ultra jest zgodny
w kategorii 2.

Sufity Medicare są odporne na rozwój
wszechobecnych bakterii i grzybów,
w szczególności Staphylococcus aureus.

ASORTYMENT
Wymiary modularne
(mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

Krawędzie
A24

Masa
(kg/m²)
2,4
2,4

MWK*
(mm)
100
100

A24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.
Medicare Ultra (A)

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Medicare Ultra (A) 20 / 200 0,50

250
Hz
0,90

500
Hz
1,00

1000
Hz
0,90

2000
Hz
0,90

4000
Hz
0,90

Aw

Klasa pochłaniania ISO
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NRC

0,90

A

0,90

System
montażu
RockLink XL
RockLink 24

137

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Medicare Ultra uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Medicare Ultra wynosi
86% i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon Medicare Ultra posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0283/01/2008.
Płyty Rockfon Medicare Ultra zostały także przebadane pod kątem odporności
na bakterie i grzyby zgodnie z BS 3900 Cześć G6. Testy potwierdziły, że produkt jest
odporny na rozwój wszechobecnych bakterii i grzybów typu:
• Streptomyces rubrireticuli
• Streptoverticillium reticulum
• Phoma herbarum
• Aspergillus niger
• Penicillium chrysogenum
• Aspergillus versicolor
• Aureobasdium pullulans
• Penicillium funiculosum

POMIESZCZENIA CZYSTE
Rockfon Medicare Ultra został zaklasyfikowany do klasy ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia płyt Rockfon Medicare może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu wody utlenionej np.
Minncare bądź związków zawierających amoniak, np. sprayu Phagosept.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.
Czyszczenie pianą : Powierzchnia płyt Medicare może być czyszczona pianą. Pianę
czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy
pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100.
Czyszczenie pod ciśnieniem : Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem
raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m.
Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30’ z dodatkiem środków
czyszczących w proporcjach 1:100.
Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone
do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego
na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych
i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Facett
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Płyty sufitowe polecane do stosowania
we wszelkich obiektach przemysłowych
i produkcyjnych oraz garażach.
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Facett
Płyty sufitowe Rockfon Facett polecane są
do stosowania we wszelkich obiektach przemysłowych
i produkcyjnych oraz garażach.
Płyty Facett zostały wykonane z czystej
wełny mineralnej, Posiadają gładką,
pomalowaną na biało powierzchnię.
Charakteryzują sie bardzo wysokim
współczynnikiem pochłaniania dźwięku,
co pozwala na znaczną redukcję hałasu
w pomieszczeniach przemysłowych.

Płyty Rockfon Facett są lekkie i łatwe
do  przycinania, co czyni je bardzo
efektywnymi w procesie montażu.

ASORTYMENT
Krawędzie
A24

A24

Wymiary modularne
(mm)
1200 x 600 x 40
1200 x 600 x 50
1200 x 600 x 60
1200 x 600 x 80
1200 x 600 x 100

Masa
(kg/m²)
4,2
5,2
6,2
8,2
10,2

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

MWK*
(mm)
150
160
170
190
200

System
montażu
RockLink 24
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Facett (A)
40 / 200 0,40
Facett (A) 50-100 / 200 0,40

250
Hz
0,75
0,80

500
Hz
0,85
0,90

1000
Hz
0,90
1,00

2000
Hz
0,95
1,00

4000
Hz
1,00
0,95

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Facett (A)

NRC

0,95
1,00

A
A

0,90
0,95

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Facett uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Facett wynosi 84% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Facett o grubości większej lub
równej 40 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD=35 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Facett o grubości 100 mm wynosi: R=2,85 m² k/W

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Cosmos
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Płyty polecane do stosowania
w parkingach podziemnych,
magazynach i halach produkcyjnych.
Ich niewielka waga ułatwia montaż,
zmniejszając czas i koszt instalacji.
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Cosmos
Płyty Rockfon Cosmos polecane są do stosowania
w parkingach podziemnych, magazynach i halach
produkcyjnych. Ich niewielka waga ułatwia montaż,
zmniejszając czas i koszt instalacji.
Płyty Cosmos wykonane są z czystej wełny
mineralnej. Posiadają gładką, pomalowaną
na biało powierzchnię oraz pomalowane
krawędzie i powierzchnię tylną.
Ze względu na swoją grubość i budowę,
płyty Cosmos charakteryzują się wysokim
współczynnikiem pochłaniania dźwięku
oraz niskim współczynnikiem przewodzenia
ciepła. Dlatego mogą być użyte jako
elementy regulujące zarówno komfort
akustyczny jak i cieplny pomieszczenia.

Sufit Rockfon Cosmos może być
montowany w systemie Cosmos przy użyciu
haków lub przykręcany za pomocą
wkrętów Cosmos bezpośrednio do stropu
bądź do zamocowanego na nim rusztu
drewnianego.

ASORTYMENT
Krawędzie
B

B

Wymiary modularne
(mm)
1200 x 600 x 40
1200 x 600 x 50
1200 x 600 x 60
1200 x 600 x 80
1200 x 600 x 100

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna.
** System Cosmos jest niedemontowalny

Masa
(kg/m²)
4,5
5,4
6,4
8,4
10,4

MWK*
(mm)
40
50
60
80
100

System
montażu
System Cosmos**
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Cosmos
50 / 50

125
Hz
0,25

250
Hz
0,80

500
Hz
1,00

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Cosmos

NRC

1,00

A

0,95

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2. oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Cosmos wynosi 71% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Cosmos o grubości 40 mm został
zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 35 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Cosmos o grubości 100 mm wynosi: R=2,85 m² k/W

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

146

Industrial
Industrial Opal
Industrial Natur
Industrial Black
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Płyty sufitowe
przeznaczone do stosowania
we wszelkich aplikacjach
przemysłowych i produkcyjnych
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Industrial
Opal, Natur, Black
Płyty sufitowe z linii Rockfon Industrial doskonale
nadają się do stosowania we wszelkich aplikacjach
przemysłowych i produkcyjnych.
Płyty Industrial posiadają bardzo wysokie
współczynniki pochłaniania dźwięku,
co pozwala na osiągnięcie zakładanych
parametrów akustycznych.
Rockfon Industrial są lekkie i łatwe
do przycinania, co czyni je bardzo
efektywnymi w procesie instalacji.

Płyty Industrial zostały wykonane z czystej
wełny mineralnej.
Industry Opal posiadają gładką,
pomalowaną na biało powierzchnię.
Industrial Natur posiadają naturalną,
nie malowaną powierzchnię.
Industrial Black posiadają czarną
powierzchnię.

ASORTYMENT
Krawędzie
Industrial Opal
A24

Industrial
Natur
A24
A24

Wymiary modularne
(mm)

Masa
(kg/m²)

MWK*
(mm)

System
montażu

1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50
1200 x 600x 100

4,0
4,0
8,0

160
200
200

RockLink 24

1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50
1200 x 600 x 100

4,0
4,0
8,0

160
200
200

RockLink 24

1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50

4,0
4,0

160
200

RockLink 24

Industrial
Black
A24
A24

A24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

Industrial

Industrial

Industrial

Opal

Natur

Black
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

125
Hz
50-100 / 200 0,60

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Industrial Opal

250
Hz
0,90

500
Hz
1,00

1000
Hz
1,00

2000
Hz
1,00

4000
Hz
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

NRC

1,00

A

1,00

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
50-100 / 200 0,50
50 / 200 0,60

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Industrial Natur
Industrial Black

250
Hz
0,90
0,90

500
Hz
1,00
1,00

1000
Hz
1,00
1,00

2000
Hz
1,00
1,00

4000
Hz
1,00
1,00

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Industrial Natur, Black

Industrial Opal

NRC

1,00
1,00

A
A

1,00
1,00

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności
od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Płyty Rockfon Industrial uzyskały klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły
są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Industrial Opal wynosi 64%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Industrial został zbadany zgodnie
z normą EN 12667 i wynosi λD=37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Industrial o grubości 50 mm wynosi R = 1,35 m² k/W

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffle
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle
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Pochłaniacze przestrzenne pozwalają
na uzyskanie bardzo dużej powierzchni
chłonnej w celu osiągnięcia
projektowanych efektów akustycznych.
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Fibral Multiflex Baffle
Pochłaniacze przestrzenne Fibral Multiflex Baffle
o gładkiej, pomalowanej na biało powierzchni
do montażu w pozycji wertykalnej.
Prostopadły montaż umożliwia
dużą elastyczność w projektowaniu
niestandardowych rozwiązań sufitowych.
Fibral Multiflex Baffle obramowany jest
stalową, pomalowaną na biało ramą,
zakończoną klipsami w kształcie litery C.
Klipsy posiadają specjalne otwory, co daje
dodatkowe możliwości instalacji.

Pochłaniacze Fibral Multiflex Baffle
znajdują zastosowanie w pomieszczeniach,
w których konieczny jest częsty dostęp
do instalacji lub dostęp światła dziennego.
Polecane są także do montażu w obiektach
wykorzystujących masę termiczną.
Podstawowym obszarem stosowania
pochłaniaczy jest przemysł.

ASORTYMENT
Krawędzie

Wymiary modularne
(mm)
1200 x 300 x 50
1200 x 450 x 50
1200 x 600 x 50

Masa
(kg/szt)
1,6
2,4
3,2

System
montażu
System Baffle
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

Ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125
Hz
0,20
450 / 1sztm³ 0,30
600 / 1sztm³ 0,40

'RUBOu½  0ODWIESZENIE
Baffel
Baffel
Baffel

300 / 1sztm³

250
Hz
0,40
0,40
0,50

500
Hz
0,40
0,60
0,70

1000
Hz
0,60
0,80
0,90

2000
Hz
0,60
0,80
0,90

4000
Hz
0,60
0,80
0,90

Aw

Klasa pochłaniania ISO

Fibral Multiflex Baffel

NRC

0,50
0,65
0,70

D
C
C

0,50
0,70
0,80

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Pochłaniacze przestrzenne Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna
skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Produkty Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla Rockfon Fibral Multiflex Baffle wynosi
77% i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia Rockfon Fibral Multiflex Baffle może być odkurzana przy pomocy nasadki
z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

154

Opal Multiflex Baffle
Pochłaniacze przestrzenne Opal Multiflex Baffle
o naturalnej, niemalowanej powierzchni do montażu
w pozycji wertykalnej.
Prostopadły montaż umożliwia
dużą elastyczność w projektowaniu
niestandardowych rozwiązań sufitowych.
Opal Multiflex Baffle obramowany jest
stalową, ocynkowaną ramą, zakończoną
klipsami w kształcie litery C. Klipsy posiadają
specjalne otwory, co daje dodatkowe
możliwości instalacji.

Pochłaniacze Opal Multiflex Baffle znajdują
zastosowanie w pomieszczeniach,
w których konieczny jest częsty dostęp
do instalacji lub dostęp światła dziennego.
Polecane są także do montażu w obiektach
wykorzystujących masę termiczną.
Podstawowym obszarem stosowania
pochłaniaczy jest przemysł.

ASORTYMENT
Krawędzie

Wymiary modularne
(mm)
1200 x 450 x 50

Masa
(kg/szt)
2,4

System
montażu
System Baffle
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.
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0,2
0,1
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Klasa pochłaniania ISO

Opal Multiflex Baffel

NRC

0,65

C

0,70

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Pochłaniacze przestrzenne Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna
skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Produkty Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla Rockfon Opal Multiflex Baffle wynosi
64% i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

CZYSZCZENIE
Powierzchnia Rockfon Opal Multiflex Baffle może być odkurzana przy pomocy nasadki
z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Hygienic Baffle
Pochłaniacze przestrzenne Hygienic Baffle przeznaczone
są do instalacji w pomieszczeniach o wysokich
wymogach higienicznych.
Hygienic Baffle to higieniczne płyty sufitowe
do montażu w pozycji wertykalnej.
Pochłaniacz Hygienic Baffle posiada
pomalowaną na biało powierzchnię
i ramę ze stali nierdzewnej. Powierzchnia
produktów Hygienic pokryta jest specjalną
farbą zapobiegającą rozwojowi bakterii
oraz umożliwiającą częste mycie.
Wnętrze płyt zostało wykonane ze skalnej
wełny mineralnej, która jako materiał
nieorganiczny jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.

Hygienic Baffle został sklasyfikowane
w kasie M2.5/10 zgodnie z US FS 209 E,
co odpowiada klasie ISO 4 zgodnie z EN
ISO 14644-1. Pozwala to na montowanie
pochłaniaczy w pomieszczeniach czystych,
o stałej kontroli powietrza.
Pochłaniacze Hygienic Baffle są
łatwe w utrzymaniu czystości, a ich
podstawowymi obszarami zastosowań
są przemysł farmaceutyczny, elektroniczny
oraz browary.

ASORTYMENT
Krawędzie

Wymiary modularne
(mm)
1200 x 450 x 50
1200 x 600 x 50

Masa
(kg/szt)
2,4
3,2

System
montażu
System Baffle
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POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw  
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.
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D
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WŁASNOŚCI OGNIOWE
Pochłaniacze przestrzenne Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna
skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 - zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)
Produkty Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla Rockfon Hygienic Baffle wynosi 85%
i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

POMIESZCZENIA CZYSTE
Rockfon Hygienic Baffle został zaklasyfikowany do klasy M2.5/10
zgodnie z US FS 2009 E, co odpowiada klasie ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1.

CZYSZCZENIE

Odkurzanie : Powierzchnia Rockfon Hygienic Baffle może być odkurzana przy pomocy
nasadki z miękką szczotką.
Czyszczenie : Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu wody utlenionej
np. Minncare bądź związków zawierających amoniak, np. sprayu Phagosept.
Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyty nieco
bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecanym jest czyszczenie całej
powierzchni sufitu.
Czyszczenie pianą : Powierzchnia Rockfon Hygienic Baffle może być czyszczona pianą.
Pianę czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy
pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100.
Czyszczenie pod ciśnieniem : Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem
raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m.
Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30’ z dodatkiem środków
czyszczących w proporcjach 1:100.
Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone
do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego
na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych
i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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M O N TA Ż
Prostota jest
najwyższą formą
wyrafinowania.
– Leonardo de Vinci
(1452-1519)

Płyty sufitowe Rockfon
są lekkie i łatwe do
przycinania. Można
je montować nawet
wówczas, gdy budynek nie
jest jeszcze wykończony.
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Co wyróżnia produkty Rockfon?
Niewielka masa
• Są lżejsze o 50 - 75% od płyt sufitowych wytwarzanych w procesie mokrym lub paneli gipsowych.

Łatwość cięcia

• Można je precyzyjnie ciąć pojedynczymi ruchami bez użycia specjalistycznych narzędzi.
Nie ulegają uszkodzeniom i nie tworzą uciążliwego pyłu.

Ekonomiczność

• Ponieważ są lekkie i łatwe w przycinaniu, ryzyko ich uszkodzenia oraz ilość strat
materiałowych jest zminimalizowana.

Odporność na wilgotność

• Dzięki wysokiej odporności na wilgotność, można je montować nawet w budynkach
nieogrzewanych, w których nie zainstalowano systemów HVAC.

Korzyści z montażu płyt Rockfon...................158
System RockLink XL......................................160
System RockLink 24......................................161
System T15...................................................162
System M......................................................163
System D......................................................164
System D-XL.................................................165
System Bandraster........................................166
System Mono................................................167
System B.......................................................168
System C......................................................169
System Cosmos.............................................170
System G......................................................171
System Samson.............................................172
System Baffle................................................173

160

Korzyści z montażu płyt Rockfon
NIEWIELKA MASA
Urazy pleców są najczęstszą przyczyną
nieobecności w pracy. Są one
niejednokrotnie spowodowane przez
podnoszenie i przenoszenie ciężkich
przedmiotów. Niewielka masa produktów
Rockfon przyczynia się do polepszenia
warunków pracy i stanowi ważny czynnik
ekonomiczny dla wykonawców. Sufity
Rockfon można sprawnie montować na
wysokich piętrach, gdzie wykorzystywane
są windy lub dźwigi.
Waga płyt sufitowych Rockfon potrzebnych
do wykonania sufitu o powierzchni 300 m2
wynosi około 580 kg. Jest to o 50% mniej
w porównaniu z płytami wytwarzanymi
w procesie mokrym oraz o 75% mniej w
porównaniu z panelami gipsowymi.
Dzięki niewielkiej masie produkty Rockfon
można montować szybciej.
Płyty Rockfon w krawędziach typu A i E
można instalować w konstrukcji RockLink XL
W systemie tym profile nośne montowane
są co 1800 mm, dlatego liczba elementów
konstrukcji i mocowań jest o 20% mniejsza
niż w tradycyjnych systemach konstrukcji.
Dlatego system RockLink XL znaczenie
zmniejsza koszty i czas montażu sufitu.
Do montażu sufitów z ukrytą konstrukcją
Rockfon oferuje system RockLink D-XL,
który nie wykorzystuje szyny schodkowej
Z. W systemie tym profile nośne

rozmieszczone są co 1800 mm. Dzięki temu
zarówno koszty materiałowe jak i czas
montażu są mniejsze o 20%.

Minimalizuje także ilość strat materiałowych
i odpadów powstających w trakcie
montażu.

ŁATWOŚĆ CIĘCIA

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ

Niższa gęstość produktów ze 100% skalnej
wełny mineralnej, z której produkowane są
płyty Rockfon, pozwala instalatorom ciąć
je jednym ruchem. Wpływa także na ich
niższą masę i lepsze własności absorpcji
akustycznej.

Jednymi z ważniejszych wskaźników
efektywności pracy wykonawców jest
terminowość. Pomagamy w dotrzymywaniu
terminów, ponieważ sufity Rockfon można
montować nawet wtedy, gdy budynek nie
jest ogrzewany, a system HVAC (klimatyzacji
i wentylacji) nie został jeszcze uruchomiony.

Płyty Rockfon można ciąć zwykłym nożem
do wykładzin. Podczas cięcia nie powstaje
pył, dzięki czemu czynność tą można
wykonywać wewnątrz budynku.
Łatwość cięcia zwiększa dokładność
i estetykę wykończenia sufitu.

Dlatego też opóźnienia prac wykonywanych
przez innych fachowców nie zawsze mają
wpływ na terminowość montażu sufitów.
Pomimo iż zaleca się składowania sufitów
Rockfon pod zadaszeniem, wykazują one,
w porównaniu z konkurencyjnymi wyrobami,
wyższą odporność na wilgotność.
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ZAMAWIANIE
Zamówienia prosimy wysyłać faksem lub
mailem do Działu Obsługi Klienta, którego
pracownicy zajmują się organizacją dostaw.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
sposobu składania zamówień lub ich
statusu, prosimy o kontakt z pracownikami
działu Obsługi Klienta.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić
Państwu najwyższą jakość świadczonych
usług. Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie
poniższe informacje zostały podane
w zamówieniu:
•
•
•
•
•
•

Numer zamówienia
Kopia oferty
Numer umowy sprzedaży (jeśli dotyczy)
Zamawiany asortyment i ilość
Adres dostawy
Oczekiwana data dostawy

Potwierdzenie zamówienia wyślemy
bezpośrednio po wprowadzeniu
zamówienia do naszego systemu. Prosimy
o dokładne sprawdzenie informacji
zawartych w potwierdzeniu.

OPAKOWANIA
Celem, jaki mają spełniać opakowania
naszych płyt, jest ich ochrona przed
wpływami atmosferycznymi oraz
minimalizacja ilości opakowań na placu
budowy. Aby zapewnić jak najlepszą
ochronę produktom, kartony dostarczane
na plac budowy są ułożone na paletach
i dodatkowo zabezpieczone folią kurczliwą
lub opaskami. Ponadto ich narożniki są
w większości przypadków zabezpieczane
przed uszkodzeniem podczas przenoszenia
lub transportu.
Produkty Rockfon są starannie pakowane
i zabezpieczane wysokiej klasy materiałami
opakowaniowymi. Wszelkie materiały
wykorzystywane do pakowania produktów
Rockfon mogą być utylizowane bądź
ponownie wykorzystane. Polietylen,
z którego wytwarzane są folie do
pakowania, jest wolny od związków
chloru i siarki.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Czas dostawy oraz minimalna zamawiana
ilość mogą różnić się w zależności
od produktu. Jeśli informacji tych nie
podano w cenniku, można je uzyskać od
pracowników Działu Obsługi Klienta. Jeśli
zamówienie obejmuje produkty należące
do różnych grup dostaw, wówczas zostanie
ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym
terminem dostawy.

DOSTAWY
Towary dostarczają współpracujące
z nami firmy transportowe, które dysponują
pojazdami dostosowanymi do przewozu
tego typu produktów.

162

System RockLink® XL
System RockLink XL w porównaniu
do tradycyjnych systemów konstrukcji
jest łatwiejszy i szybszy w montażu.
Jest to możliwe dzięki mniejszej ilości
elementów konstrukcji i mocowań.
Prosty demontaż ułatwia dostęp do
instalacji w przestrzeni nad sufitem.

RockLink XL składa się z profili nośnych, profili poprzecznych
dostępnych w różnych długościach, wykończeniowych listew
przyściennych oraz różnorodnych akcesoriów.
Konstrukcja montowana w systemie RockLink XL może być
zarówno podwieszona do stropu konstrukcyjnego za pomocą
zawiesi lub też bezpośrednio do niego przymocowana.
System RockLink XL jest systemem o widocznej konstrukcji nośnej,
wykorzystującym profile o szerokości 24 mm, które w odróżnieniu
od systemów tradycyjnych są rozmieszczone osiowo co 1800 mm.
Układ taki pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów i czasu
montażu sufitu.

maks. 1200 mm
do ściany
maks. 450 mm

1200 mm
1800 mm

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

A24, E24, X

Wymiary modularne
płyt

600x600, 1200x600, 1800x600

Dostępne płyty
sufitowe

Pacific, Koral, Koral Tenor, Tropic,
Sonar, Sonar Bas, Polar, Luna, Boxer,
Hygienic, Medicare

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

4,7 kg/m2 (dla modułu
600x600 mm)

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

100 mm

15-20 mm

System RockLink® 24
System RockLink 24 jest systemem o
widocznej lub częściowo widocznej
konstrukcji nośnej, w zależności od
typu krawędzi zamontowanych płyt
sufitowych.
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RockLink 24 wykorzystuje profile o szerokości 24 mm.
System RockLink 24 składa się z profili nośnych, profili
poprzecznych dostępnych w różnych długościach,
wykończeniowych listew przyściennych oraz różnorodnych
akcesoriów.
Profile nośne są zwykle rozmieszczone osiowo co 1200 mm.
Konstrukcja montowana w Systemie RockLink 24 może być
zarówno podwieszona do stropu konstrukcyjnego za pomocą
zawiesi lub też bezpośrednio do niego przymocowana.

1200 - 1500 mm

1200 mm

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

A24, E24, X

Wymiary modularne
płyt

600x600, 1200x600, 1500x600,
1800x600, 2100x600, 2400x600,
900x900, 1200x1200

Dostępne płyty
sufitowe

Pacific, Koral, Koral Tenor, Koral
Activity, Tropic, Sonar, Sonar
Bas, Sonar Activity, Polar, Luna,
Boxer, Samson, Facett, Industrial,
Hygienic, Medicare

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

12,5 kg/m2 (dla modułu 600x600
mm)

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

100 mm

15-20 mm

150 mm

25 mm
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System T15
System T15 jest systemem o
widocznej lub częściowo widocznej
konstrukcji nośnej, w zależności od
typu krawędzi zamontowanych płyt
sufitowych.

System T15 wykorzystuje profile o szerokości 15 mm. Składa się
z profili nośnych, profili poprzecznych dostępnych w różnych
długościach, wykończeniowych listew przyściennych oraz
różnorodnych akcesoriów.
Przy projektowaniu sufitu z użyciem Systemu T15 profile nośne są
zwykle rozmieszczone osiowo co 1200 mm.
Konstrukcja montowana w Systemie T15 może być zarówno
podwieszona do stropu konstrukcyjnego za pomocą zawiesi lub
też bezpośrednio do niego przymocowana.

max. 450 mm
max. 1200 mm
do ściany
max. 1200 mm

1200 mm

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

A15, E15

Wymiary modularne
płyt

600x600, 1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Pacific, Koral, Tropic, Tropic dB,
Sonar, Sonar Bas, Sonar dB, Polar

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

11,5 kg/m2 (dla modułu 600x600
mm)

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

100 mm

15-20 mm

System M
System M z częściowo widoczną
konstrukcją nośną, daje efekt
„sufitu pływającego”.

165

System składa się z profili nośnych, profili poprzecznych
dostępnych w różnych długościach, wykończeniowych listew
przyściennych oraz różnorodnych akcesoriów.
Konstrukcja montowana w Systemie M może być zarówno
podwieszona do stropu konstrukcyjnego przy pomocy zawiesi lub
też bezpośrednio do niego przymocowana.
System M pozwala na bardzo łatwy demontaż płyt sufitowych
do dołu, dzięki czemu umożliwia maksymalne wykorzystanie
przestrzeni międzystropowej bądź zamontowanie sufitu na
wysokości już 60 mm od stropu. System M ułatwia dostęp do
instalacji umieszczonych w przestrzeni nad sufitem.

max 1200 mm
do ściany

max 450 mm

1200 mm
1800 mm

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

M

Wymiary modularne
płyt

600x600
1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Tropic

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

12,5 kg/m2

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

60 mm

20 mm
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System D
System D o ukrytej konstrukcji
nośnej, pozwala na uzyskanie
monolitycznego sufitu przy łatwym
demontażu płyt sufitowych.

System składa się z profili nośnych oraz prostopadle
podwieszanych pod nimi szyn schodkowych Z. W tym systemie
profile nośne są zwykle rozmieszczone osiowo co 1200 mm. Szyny
schodkowe Z są rozmieszczane w odległościach dostosowanych
do szerokości montowanych płyt.
Konstrukcja montowana w systemie D może być zarówno
podwieszona do stropu konstrukcyjnego za pomocą wieszaków
lub bezpośrednio do niego przymocowana.
System D pozwala na stworzenie płaskiego, monolitycznego
sufitu, który umożliwia łatwy demontaż płyt i dostęp do instalacji
umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej.

1200 mm

600 mm

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

D

Wymiary modularne
płyt

1200x600, 1500x600, 1800x600,
2100x600, 2400x600, 900x900,
1200x300, 1200x1200 i 600x600

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Sonar dB, Sonar Bas, Sonar
Activity, Tropic, Tropic dB, Luna

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

8,9 kg/m2

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

60 mm

20 mm

67 mm

25 mm

System D-XL
System D-XL o ukrytej konstrukcji
nośnej charakteryzuje się szybkim
montażem, przy mniejszym zużyciu
elementów konstrukcji i mocowań.
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System D-XL umożliwia łatwy dostęp do instalacji umieszczonych
w przestrzenie międzystropowej dzięki prostemu demontażowi
oraz siatce konstrukcji o wymiarze 1800 x 600 mm.
System D-XL można podwiesić na wieszakach lub zamocować
bezpośrednio do stropu.
Montując sufit podwieszany w systemie D-XL, profile główne
należy podwiesić w rozstawie 1800 mm. Profile poprzeczne
o długości 1800 mm należy umieścić w profilach nośnych w
odstępie co 600 mm, tworząc siatkę konstrukcji o wymiarze
1800 x 600 mm. Wieszaki należy mocować w osi profili nośnych
w odstępie maks. 1200 mm.

max. 1200 mm
do ściany

maks. 450 mm

1200 mm
1800 mm

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

D

Wymiary modularne
płyt

600x600

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Sonar Bas, Tropic, Luna

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

4,7 kg/m2

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

60 mm

20 mm

168

System Bandraster
System Bandraster o widocznych
profilach nośnych, pozwala na
przestawianie ścianek działowych bez
konieczności demontażu sufitu.

System składa się z profili głównych Bandraster, profili
poprzecznych dostępnych w różnych wersjach i długościach
(Bandraster lub T24), wykończeniowych listew przyściennych oraz
różnorodnych akcesoriów.
Konstrukcja montowana w systemie Bandraster jest podwieszona
do stropu konstrukcyjnego przy pomocy sztywnych zawiesi typu
noniuszowego.
System Bandraster umożliwia, na wykonanym wcześniej suficie
podwieszanym, wznoszenie lub zmianę układu ścian działowych,
bez konieczności demontażu sufitu. Osie ścian działowych
powinny przebiegać w osiach profili Bandraster. Szerokość profili
nośnych umożliwia również zamontowanie na nich oświetlenia
i tabliczek informacyjnych. System zapewnia łatwy dostęp do
instalacji zamontowanych w przestrzeni nad sufitem.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

D/AEX

Wymiary modularne
płyt

1200x600, 1500x600, 1800x600,
2100x600, 2400x600

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Tropic

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

11 kg/m2 (dla modułu
1200x600 mm)

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

250 mm

20-25 mm

System MONO
System Rockfon Mono to sufit
monolityczny, bez widocznych łączeń
pomiędzy płytami sufitowymi.
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W skład systemu Mono wchodzi podwieszana konstrukcja, do
której mocowane są płyty sufitowe. Łączenia sufitu uszczelniane
są szpachlą, a następnie szlifowane. Na całkowicie wyrównany
sufit natryskiwany jest tynk, dzięki czemu powierzchnia sufitu jest
niezwykle gładka. Możliwe jest uzyskanie sufitu Rockfon Mono w
różnych kolorach stosując fabrycznie barwiony tynk.
Do mocowania konstrukcji stosuje się profile T40. Rozstaw profili
głównych powinien wynosić 1200 mm.
Sufit monolityczny Rockfon Mono nie pozwala na demontaż płyt
sufitowych.
Rockfon Mono może być instalowany przez autoryzowanych
montażystów systemu.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

E-Mono

Wymiary modularne
płyt

1200x900, 1800x1200

Dostępne płyty
sufitowe

Mono

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

10,5 kg/m2

Minimalna wysokość
montażu

80 mm
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System B
Montażu płyt sufitowych w
systemie B jest metodą montażu
bezpośredniego do stropu przy
wykorzystaniu kleju.

System B pozwala na minimalne – gdyż tylko 20 mm –
zmniejszenie wysokości pomieszczenia w świetle.
Kolejno przyklejane rzędy płyt mogą tworzyć układ regularny
lub też być przesunięte względem siebie.
System B nie pozwala na demontaż płyt sufitowych.
Aby zapewnić dużą trwałość połączeń miedzy płytami
i równocześnie wysoką jakość montażu, należy upewnić się,
że stosowany klej jest odpowiedni zarówno dla płyt jak i dla stropu.
Taką informację można uzyskać u producentów klejów. Należy
również przestrzegać ich wytycznych, co do sposobu klejenia.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

B

Wymiary modularne
płyt

600x600
1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Sonar Activity

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji

Nie można obciążać płyt. Wszelkie
obciążenia / instalacje muszą być
podwieszone bezpośrednio do
stropu.

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

20 mm plus grubość
warstwy kleju

20 mm

40 mm plus grubość
warstwy kleju

40 mm

System C
Montaż płyt sufitowych w systemie C
jest metodą montażu bezpośredniego
do stropu.
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W skład systemu wchodzą haki i listwy usztywniające wykonane
ze stali ocynkowanej. Rzędy płyt montowanych przy użyciu tego
systemu mogą tworzyć układ regularny lub też być przesunięte
względem siebie. System C pozwala na minimalne – gdyż tylko
24 mm – zmniejszenie wysokości pomieszczenia w świetle.
System C może być także stosowany do montażu sufitów
pochyłych.
System C nie pozwala na demontaż płyt sufitowych.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

C

Wymiary modularne
płyt

600x600
1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Sonar Activity

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji

Nie można obciążać płyt. Wszelkie
obciążenia / instalacje muszą być
podwieszone bezpośrednio do
stropu.

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

24 mm

20 mm

44 mm

40 mm
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System Cosmos
Montażu płyt sufitowych w systemie
Cosmos jest metodą montażu
bezpośredniego do stropu przy
wykorzystaniu śrub, haków bądź
profili ID.

W systemie Cosmos, płyty sufitowe są zwykle montowane
spodnią stroną bezpośrednio do stropu lub do pośredniej
konstrukcji nośnej.
Rzędy płyt mogą tworzyć zarówno układ regularny lub też być
przesunięte względem siebie.
System Cosmos nie pozwala na demontaż płyt sufitowych.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

B

Wymiary modularne
płyt

1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Cosmos

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

Nie można obciążać płyt. Wszelkie
obciążenia / instalacje muszą być
podwieszone bezpośrednio do
stropu.

Minimalna wysokość
montażu

Równa grubości płyty sufitowe

System G
Montażu płyt sufitowych w
systemie G jest metodą montażu
bezpośredniego do stropu przy użyciu
haków z ocynkowanej stali.
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Zamontowanie sufitu w systemie konstrukcji G pozwala
na minimalne – gdyż tylko 24 mm – zmniejszenie wysokości
pomieszczenia w świetle.
Rzędy płyt montowanych w systemie G mogą tworzyć układ
regularny lub też być przesunięte względem siebie.
System G nie pozwala na demontaż płyt sufitowych.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

G

Wymiary modularne
płyt

600x600, 1200x600, 1200x300

Dostępne płyty
sufitowe

Sonar, Sonar Activity

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji

Nie można obciążać płyt. Wszelkie
obciążenia / instalacje muszą
być podwieszone bezpośrednio do
stropu.

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

24 mm

20 mm

44 mm

40 mm

174

System Samson
System Samson jest systemem
montażu bezpośredniego, który
zapewnia wysoką odporność na
uderzenia.

System Samson wykorzystuje stalowe, ocynkowane profile “hat“.
Metoda montażu w systemie Samson spełnia wymagania
niemieckiej normy DIN 18032, część 3, co oznacza to, że sufit
charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i trwałością.

Szczegóły montażu
Opcje krawędzi

A24

Wymiary modularne
płyt

600x600
1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Samson

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji

Nie można obciążać płyt.
Wszelkie obciążenia / instalacje
muszą być podwieszone
bezpośrednio do stropu.

Minimalna wysokość
montażu

Grubość płyty sufitowej

40 mm

40 mm

System Baffle
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System Baffle to system montażu
wertykalnego pochłaniaczy
przestrzennych.

Pochłaniacze przestrzenne mogą być montowane przy użyciu tego
systemu w różnorodnych układach i konfiguracjach zależnych od
potrzeb i dostępnej przestrzeni.
System oferuje dwie możliwości montażu: zamocowanie
pochłaniaczy do profili konstrukcyjnych Systemu RockLink 24
bądź niezależne podwieszenie każdego pochłaniacza na
cięgnach do stropu.

Hygienic
Baffles

Fibral/Opal
Multiflex
Baffles

RockLink 24
1200 mm profil poprzeczny
RockLink 24
profil nośny

Szczegóły montażu
Wymiary modularne
płyt

1200x300, 1200x450, 1200x600

Dostępne płyty
sufitowe

Fibral Multiflex Baffle, Opal
Multiflex Baffle, Hygienic Baffle

Dopuszczalne
obciążenie konstrukcji
bez uwzględnienia
masy płyt Rockfon

12,5 kg/m2

Minimalna wysokość
montażu

50 mm

Tabela doboru produktów
Typy
krawędzi

Wymiary*)

Powierzchnia

Klasa
pochłaniania

αw**)

E-mono

900 - 1800

fakturowana

A

0,9

300 - 2400

fakturowana, biała

A

1,00

600 - 1200
600 - 600
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
gładka, biała
gładka, biała
gładka, biała
gładka, biała

A
E
B
B
A
A
B
B
A

1,00
0,20
0,85
0,80
0,90
0,95/1,00
0,85
0,80
0,90

A
D,E

600 - 1200
600 - 1200

gładka, 10 kolorów
gładka, czarna

A
A

0,90/0,95
0,95

104
106
108
110
112

A,E
A
A
A
A,E

600 - 2400
600 - 1200
600 - 1200
600 - 600
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała
gładka, biała

A
A
A
C
C

0,90
1,00
1,00
0,60
0,70

116
120

A
A

600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała

A
A

0,90/0,95
1,00

126
128

A
A

600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała

A
A

0,90/0,95
0,90/0,95

132
134
136

A, E
A
A

600 - 1200
600 - 1200
600 - 1200

fakturowana, biała
fakturowana, biała
fakturowana, biała

A
A
A

0,90
0,90
0,90

138
142
146

A
B
A

gładka
fakturowana
gładka

A
A
A

0,95/1,00
1,00
1,00

Industrial Opal

146

A

gładka

A

1,00

Industrial Black

146

A

1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 1200
1200 x 600
1200 x 1200
1200 x 600
1200 x 1200

gładka

A

1,00

300 - 1200
450 - 1200
450 - 1200

gładka
gładka
fakturowana

D-C
C
D-C

0,50/0,70
0,70
0,55/0,70

Strona

Dn,f,w***)

Sufit monolityczny
Mono

62

Sufity białe - Rockfon Design
Sonar
Sonar Activity
Sonar Bas
Sonar dB 40
Sonar dB 42
Sonar dB 44
Tropic
Tropic dB 40
Tropic dB 42
Tropic dB 44

68 B, C, D, D/AEX, E,
G, M, X
70
B,C,D,E,G
72
D,E
76
A,E,D
78
A,E,D
80
A,E,D
82
A,D,E,M
88
A,D,E
90
A,D,E
92
A,D,E

Sufity kolorowe - Rockfon Deco
Polar Colour
Luna

94
98

Sufity białe - Rockfon Basic
Koral
Koral Activity 40 mm
Koral Activity 100 mm
Koral Tenor
Pacific

Sufity specjalistyczne
Odporne na uderzenia
Boxer
Samson
Higieniczne
Hygienic
Hygienic Plus
Medyczne
Medicare
Medicare Plus
Medicare Ultra
Przemysłowe - termiczne
Facett
Cosmos
Industrial Natur

Pochłaniacze przestrzenne
Fibral Multiflex Baffle
Opal Multiflex Baffle
Hygienic Baffle

152
154
156

*) Najmniejsza możliwa szerokość - najdłuższa możliwa długość.
**) αW oraz klasa pochłaniania mierzone dla 200 mm podwieszenia jeśli nie podano innych danych.
***) W
 artości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników,
w szczególności od rodzaju i własnosci materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
****) Wybrane moduły (szerokość > 700 mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

40 dB
42 dB
44 dB
40 dB
42 dB
44 dB

Klasa reakcji
na ogień

Odbicie swiatła

Stabilność wymiarowa
(Odporność na zginanie)

A2-s1,d0

72%

2/C/0N

A1

85%

1/C/0N****)

A1
A1
A1
A2-s1,d0
A2-s1,d0
A1
A1
A2-s1,d0
A2-s1,d0

85%
87%
85%
85%
85%
86%
87%
87%
87%

1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)
-

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

A1
A1

3%

1/C/0N****)
-

tak
tak

A1
A1
A1
A1
A1

86%
86%
86%
86%
85%

1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N
1/C/0N****)

tak
tak
tak
tak
tak

A1
A1

86%
72%

1/C/0N****)
1/C/0N

A2-s1,d0
A2-s1,d0

85%
85%

1/C/0N****)
1/C/0N****)

M2.5/10 wg US FS 209 E

tak
tak

A1
A1
A2-s1,d0

86%
86%
86%

1/C/0N****)
1/C/0N****)
1/C/0N****)

ISO 5 wg EN ISO 14644-1
ISO 5 wg EN ISO 14644-1
ISO 5 wg EN ISO 14644-1

tak
tak
tak

A1
A1
A1

84%
71%

1/C/0N****)
1/C/0N****)

tak
nie
tak

A1

64%

1/C/0N****)

tak

1/C/0N****)

tak

-

tak
tak
tak

A1

A1
A1
A2-s1,d0

77%
64%
85%

Pomieszczenia czyste

Odporność na
uderzenia

Demontowalność
nie

-

tak
tak

M2.5/10 wg US FS 209 E

tak

tak
tak

Rockfon produkuje i udoskonala systemy sufitów podwieszanych,
które aktywnie rozwiązują problemy występujące zarówno w obiektach
nowych jak i tych, objętych renowacją.
Sufity Rockfon znane są z nowoczesnego designu i estetyki, łatwego
montażu oraz własności akustycznych i ogniowych. Dzięki temu nasze
produkty mają najwyższą jakość. Są ekonomiczne oraz dopasowanie
do nowoczesnych trendów i rozwiązań w budownictwie.
Szeroki wachlarz rozwiązań sufitowych Rockfon gwarantuje naszym Klientom
możliwość aktywnego wprowadzania zmian i ulepszeń, które podwyższają
standard i tworzą optymalny klimat wewnętrzny pomieszczeń - a tym samym
zwiększają wartość budynków.

Rockfon® zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. Rockfon® nie odpowiada za błędy w druku.

ACTIVATE YOUR CEILING

Dlatego mówimy: “ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon Sp. z o.o.

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68
Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66
www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl
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