Se hvor meget
du kan spare

Scan QR koden eller tag et TilstandsTjek på
www.rockwool.dk, og se hvor meget du kan spare på
varmeregningen.

Vælg kvalitetsisolering med
superkræfter

Velkommen til mit nye hjem

Det har superkræfter, fordi det er
isoleret med ROCKWOOL stenuld.
Her kan du se de gevinster, som det rigtige
isoleringsmateriale giver dit hjem:

Ydervæg:

Loft:

 older varmen inde,
H
hvor den gør gavn.

 nsartet og behagelig
E
temperatur hele året
– mindre overophedning
om sommeren og
mindre varmetab
om vinteren.

Mindsker trafikstøjen.
ROCKWOOL isolering
kan ikke brænde og
bidrager ikke til brandspredning.

 esparelse på din
B
varmeregning allerede
fra første dag.

ROCKWOOL isolering
er tilsat lidt olie,
så isoleringen ikke
optager vand.

 indsker støj fra gadeM
trafik og overflyvninger.

Gulv/
etageadskillelse:
 edsætter varmetabet, holder dit hjem
N
varmt og du sparer samtidig penge.
Mindsker støj mellem husets etager.

Skillevæg:
 ere privatliv og bedre
M
komfort, da støj fra
tilstødende rum mindskes
og indeklimaet forbedres.

Vælg ROCKWOOL
Lavet af sten

Støj- og lydreducerende

 OCKWOOL isolering er
R
primært fremstillet af
sten, som smeltes i en
proces, der minder om et
vulkanudbrud.

Stenuldsprodukter fra
ROCKWOOL er blandt de
mest støjdæmpende
isoleringsmaterialer, som
du kan vælge at isolere med.

 OCKWOOL stenuld er formstabil på grund af
R
stenuldens unikke struktur. Det giver en
bedre udfyldningsevne, som er afgørende i
forhold til varme- og brandisolering.

I solering med ROCKWOOL stenuld mellem etager
og rum giver reduktion af støj og larm fra trafik og
naboer.

 OCKWOOL isolering er op til 97% genanvenR
deligt.

Fºa gevinst
ºar efter ºar
I solering fra
ROCKWOOL påvirkes
minimalt af skiftende
temperatur eller
luftfugtighed.
 older sin form i
H
konstruktionen, så der
ikke opstår kuldebroer.
 OCKWOOL isolering
R
holder lige så længe
som dit hjem.

Kan stoppe
brandspredning
 e fleste ROCKWOOL produkter
D
opfylder de højeste, europæiske
brandstandarder og har den
bedste brandklasse A1, som
betyder at stenuld fra
ROCKWOOL ikke kan brænde.
 odstår op til 1000°C og kan
M
forhindre ild i at sprede sig. Det
hjælper til at bevare bygningens
bærende konstruktion. Det giver
værdifuld tid til at redde liv og
ejendele i tilfælde af brand.

Korrekt montage
er vigtig

Brug hå°ndværkere, som
kan deres kram...

Når du isolerer, er det vigtigt at undgå kuldebroer. En kuldebro kan være manglende
isolering eller huller i isoleringslaget, hvor isoleringen ikke er stødt sammen eller slutter helt
tæt. Kuldebroer betyder større varmetab
og kan give skadelig fugtdannelse.

Hvis du vælger at benytte en Autoriseret
ROCKWOOL Partner til dit isoleringsprojekt,
får du en kvalitetsløsning, hvor kvalitetsprodukter kombineres med kvalitetsudførelse.

ROCKWOOL stenulds specielle struktur giver
produkterne en bedre udfyldningsevne, så
isoleringen ikke falder sammen inde i konstruktionen.
FLEXIBATTS fra ROCKWOOL er det eneste
isoleringsprodukt på markedet med to flexzoner.
Flexzonerne tilpasser sig skævheder og unøjagtigheder i konstruktionen og mindsker risikoen
for kuldebroer effektivt.

Autoriserede ROCKWOOL Partnere er stolte
håndværkere, som er underlagt både egenkontrol og stikprøvekontrol, som udføres af
ROCKWOOL. De forpligter sig også til speciel
efteruddannelse. Alt sammen elementer, der
giver dig sikkerhed for en god isoleringsløsning.
En Autoriseret ROCKWOOL Partner udsteder
desuden attest på løsningen, som ROCKWOOL
står bag. Den dokumenterer det udførte arbejde
og kan følge husets papirer.

