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terhelhető kőzetgyapot lemez
lépéshang-szigetelés száraz esztrich alá

Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, csupasz kőzetgyapot lemez.



Fel hasz ná lá s
a Steprock HD lemez különösen alkalmas szintközi födémek 
lépéshang-szigetelésére száraz esztrich (például farost-,  
faforgács-, gipszkarton lemez) úsztatott réteg alatt. Nemcsak 
a födém feletti helyiségben keletkező kopogó hangot, hanem a 
léghangokat is szigeteli.

A Rockwool kőzetgyapot tu laj don sá gai
kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, 
nincs égvecsepegése, képes a tűzterjedést megakadályozni. 
Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is 
kiemelkedő. teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a 
vízcseppek leperegnek. páraáteresztő képessége gyakorlatilag 
a levegőével megegyező. Nem zsugorodik, nincs hőmozgása. 
az egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű, 
euCeB minősítésű kőzetgyapot alapanyagból készül.

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

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

alkalmazása)

Cso ma go lás
a Steprock HD lemezek rockwool feliratos polietilén zsugorfó-
liába csomagolva, bálában kerülnek forgalomba. a termék leg-
fontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kísérő-
címkén is olvashatók. a méretek, termékválaszték, csomagolási 
egységek az érvényes árlistában találhatók (www.rockwool.hu).

Steprock HD
lépéshang-szigetelés száraz esztrich alá

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány

tűzvédelmi osztály — a1 — eN 13501-1

Deklarált hővezetési tényező λD 0,037 W · m–1 · k–1 eN 12667, eN 12939

páradiffúziós ellenállási tényező m 1 — eN 13162

Névleges testsűrűség ρsm 140 kg · m–3 eN 1602

Vastagsági tűrés t6 -5% vagy -1 mm; 
+15% vagy +3 mm

a számszerűen nagyobb tűrést 
eredményező a mértékadó. eN 12431

Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál CS(10) ≥ 20 kpa eN 826

Összenyomhatóság Cp ≤ 2,0 mm eN 12431
Vízfelvétel rövid ideig tartó
vízbe merítéskor WS ≤ 1,0 kg · m–2 eN 1609

Vízfelvétel hosszú ideig tartó
vízbe merítéskor Wl(p) ≤ 3,0 kg · m–2 eN 12087

Olvadáspont tt > 1000 °C DiN 4102
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Rockwool Hungary Kft.
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alkotás út 39/c

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

Szaktanácsadás: 
+36 1 225-2405 

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

info@rockwool.hu
www.rockwool.hu

termékeink előállítása az iSO 9001:2008 és iSO 14001:2004 integrált Minőség- és környezetirányítási rendszer keretein belül történik.
termékeinkkel kapcsolatos további információért látogassa meg honlapunkat: www.rockwool.hu
a közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. kérjük, 
győződjön meg arról, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is 
folyamatosan gyarapodik.


