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Rockfon® Rocklux®

 - Ljudisoleringshuv som begränsar ljudtransmissioner via tekniska 

installationer

 - Idealisk i kombination med Rockfon dB-produketer för att erhålla 

konfidentiella miljöer

 - Passar för en lång rad tekniska installationer i flera modulstorlekar

 - Lätt att montera

Produktbeskrivning
 - Stenullsskiva

 - Invändig beklädnad: Mineralfleece

 - Utvändig beklädnad: Aluminiumfolie

Användningsområden
 - Kontor

 - Utbildning

 - Hälsovård

Modulstorlek 
(mm)

Vikt 
(Kg/stk)

Rekommenderat 
montagesystem

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

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

Rockfon Rocklux levereras omonterad. Invändiga / utvändiga mått efter montering är:  
*725x725x130 / 785x785x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 600x600, 
625x625, 675x675 mm. 
**1400x365x130 / 1460x425x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x300, 
1350x312,5, 1350x300 mm. 
Använd Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, monterad med aluminiumtejp för tekniska installationer i 
modulstorlekarna: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm. 
De invändiga måtten har ett övermått på 50 mm (totalt) för infästning.
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Egenskaper

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte 
utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Miljö
Helt återvinningsbar stenull
Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 
29% och 64% enligt ISO 14021.

Koldioxidavtryck
Cradle-to-Gate: 3.75 kg av CO2 ekv. (baserad på av 
tredje part verifierad EPD)
Cradle-to-Grave: 5.02 kg av CO2 ekv. (baserad på av 
tredje part verifierad EPD)

Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 
emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk 
indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission
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