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Rockfon® Rocklux™

 - Lydisoleringskasse som begrenser lydoverførselen gjennom 

tekniske installasjoner i himlingen

 - Ideell i kombinasjon med Rockfon dB produkter for å optimere 

lydisolering

 - Passer til ulike tekniske installasjoner i flere dimensjoner

 - Enkel å installere

Produktbeskrivelse
 - Plate av steinull

 - Innvendige sider: Mineralfleece

 - Utvendige sider: Aluminiumsfolie

Bruksområder
 - Kontor

 - Utdanning

 - Helse

Platemål 
(mm)

Vekt 
(Kg/stk)

Anbefalt 
montasjesystem

1105 x 1105 x 30 * 4,2 Rockfon® System dB™

1780 x 745 x 30 ** 4,5 Rockfon® System dB™

Rockfon Rocklux leveres umontert og skal derfor settes sammen. Produktets innvendige / utvendige 
dimensjoner ved montering er: 
* 725x725x130 / 785x785x160 mm: Egnet til tekniske installasjoner i modulstørrelser: 600x600, 
625x625, 675x675 mm. 
** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: Egnet til tekniske installasjoner i modulstørrelser: 1200x300, 
1250x312,5,1350x300 mm. 
Bruk to Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm montert med aluminiumstape til tekniske installasjoner i 
modulstørrelser: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm. 
Innvendige dimensjoner omfatter min. 50 mm overstørrelse (totalt) til festepunkter.
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Egenskaper

Reaksjon på brann
A1

Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100% RH.

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Miljø
Fullt ut resirkulerbar steinull
Det gjenbrukte innholdet av Rockfon-produkter er 
mellom 29% og 64% i henhold til ISO 14021.

Carbonavtrykk
4.18 kg. av CO2 ekkv. 
(vugge til fra fabrikk basert på EPD)

Inneklima
Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt 
emisjonsklasse M1, den finske M1 emisjonsklassifisering 
av byggematerialer samt Dansk Inneklimamerking for 
produkter med lav VOC emisjon
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Rockfon® er et registrert varemerke 
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
AS ROCKWOOL

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19

0484 Oslo
Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
www.rockfon.no
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