
Hvad er den bedste metode til at tilskære  
ROCKWOOL Batts og Boards?
En savtakket kniv er altid den bedste metode til at skære i stenuld. Vi 
anbefaler ikke at bruge hobbyknive, da de hurtigt vil blive sløve og 
beskadige batts. En brødkniv fungerer for eksempel rigtig godt til 
tilskæring af vores produkter.

Hvad gør ROCKWOOL produkter til førsteklasses produkter?
ROCKWOOL batts er i gennemsnit 3 gange tættere end glasuld 
isoleringsprodukter, giver bedre pasform i hulrummet og leverer 
enestående termiske, akustiske og brandsikkerhedsmæssige 
egenskaber.

Kan ROCKWOOL stenuldsisolering bidrage  
til optjening af LEED certificering?
ROCKWOOL produkter kan bidrage til at opnå LEED certificering 
i beboelse og kontorbygninger. Vi kan også levere LEED 
dokumentation til at imødekomme påkrævede standarder.

Hvad adskiller ROCKWOOL produkter fra andre 
isoleringsprodukter?
Da ROCKWOOL produkter er lavet af naturlige sten, er de 
brandsikre. Den termiske isoleringseffekt i ROCKWOOL produkter 
skyldes at luft indkapsles i fiberstrukturen, uden at der skal tilføres 
opblæsningsmidler eller gasser. Dette betyder, at kvaliteten af vores 
produkter er den samme gennem bygningens levetid. Til forskel fra 
andre fiber-isoleringsmaterialer har ROCKWOOL en ikke-
retningsbestemt fiberstruktur, hvilket gør produkterne ekstra 
robuste samt sikrer, at de bibeholder sin form, når de skæres til og 
monteres i eller på konstruktionen. ROCKWOOL isoleringsprodukter har 
en høj tæthed og fungerer derfor også fremragende til lydisolering.

Gør montering af ROCKWOOL produkter mit  
arbejde nemmere?
ROCKWOOL produkter gør dit arbejde nemmere, da det bliver 
lettere at udføre højt kvalitetsarbejde. ROCKWOOL isolering kan 
tilskæres således, at det passer perfekt i konstruktion. Derved undgås 
klager over et dårligt isoleringsarbejde, eller over at materialevalget 
ikke præsterer som forventet. Produktet vil i stedet overgå dine 
kunders forventninger blandt andet ved at holde huset varmt om 
vinteren og køligt om sommeren, forbedre indeklimaet samt give 
besparelser på varmeregningen. Alt sammen er med til at øge 
sandsynligheden for, at dine kunder vil give dig og dit arbejde gode 
anbefalinger.

Er ROCKWOOL produkter berøringsvenlige?
Vores produkter er fuldstændige sikre at arbejde med, og er ikke 
forbundet med nogen form for helbredsrisiko. Man kan, som ved alle 
andre fiberisoleringsmaterialer, opleve at det støver, når der arbejdes 
med produkterne. Derfor bør instruktioner i forhold til brug af 
beskyttelsesudstyr følges (brug handsker, maske og briller).

Sælges ROCKWOOL direkte til håndværkeren/entreprenøren?
ROCKWOOL produkter er tilgængelige igennem et bredt netværk af 
isoleringsforhandlere. Find din nærmeste isoleringsforhandler på www.
rockwool.dk eller kontakt din lokale ROCKWOOL salgsrepræsentant for 
mere information angående lokale forhandlere.

Hvordan kan stenuldsisolering forebygge udviklingen  
eller spredningen af brand?
Stenuld er den sikre hovedkomponent i alle ROCKWOOL produkter. 
Stenulden produceres af vulkanske sten, som fra naturens side er ikke-
brændbare. 

ROCKWOOL har investeret massivt i brandtests og relaterede 
udviklinger samt konsekvenser

Modellen viser forskellige materialers adfærd i henhold til 
standardkurven for tid/temperatur af Brandsikkerheds standard ISO 
834.

Facts til håndværkere om 
ROCKWOOL produkter

Stone wool melts

Glass wool melts

Steel loses load-bearing capacity
Polystyrene foam burns

Polyurethane foam burns
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