Fasadekledning til renovering
av boligblokker
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Skap fremtidens boliger.
Renover med Rockpanel.
Å skape omgivelser hvor mennesker bor, arbeider, leker og
lærer er en fantastisk oppgave. Entreprenører, arkitekter,
borettslag, kommuner, byplanleggere, eiendomsutviklere og
andre profesjonelle i byggebransjen er alle med på å forme
fremtidens boliger.
Et renoveringsprosjekt kan være en utfordring som krever innovative og kreative løsninger. Det er her Rockpanel kommer inn
i bildet! Våre fasadekledninger har det som skal til, uansett om
det er snakk om en liten detalj, eller en full fasaderenovering.
La oss bygge fremtiden sammen.

Allan Lindboe
Business Director, Nordics
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Globalt vil over 50 % av alle nåværende bygninger fortsatt være i bruk i år 2050. I OECD-landene er
dette tallet helt oppe i 75-90 %. Med andre ord skal de bygningene vi har i dag, holde i mange år.
Det vurderes at i Europa har 97 % av disse bygningene behov for, eller vil få behov for, (delvis eller
en omfattende) renovering for å leve opp til de høyeste energistandardene. I praksis vil disse bygningene sannsynligvis bare bli renovert én gang innen 2050, noe som betyr at ved renovering må en
bygning forberedes til det som måtte komme i mange år fremover. Den skal være holdbar, sikker og
slitesterk, og skal være egnet for konvertering, inkludert å kunne brukes til et annet formål hvis behovene endrer seg.
Rockpanel står klar til å hjelpe gjennom alle faser av renoveringsprosessen, fra design til montering.
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Source: IEA, “Transition to Sustainable Buildings” (2013)
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HVORFOR
FASADERENOVE
8

ERE?

Lavere driftskostnader og
bedre inneklima
Behovet for energirenovering er ofte en av de viktigste årsakene til å starte en fasaderenovering.
Ved å etterisolere ytterveggene på en eksisterende
eiendom og sette opp ny fasadekledning kan man
oppnå en vesentlig forbedring av energieffektiviteten.
Ifølge Europakommisjonen kan man oppnå en
besparelse på opptil 70 % av varmeutgiftene. Det
medfører ikke bare vesentlig lavere driftskostnader,
men forbedrer også inneklimaet for eiendommens
beboere.

Byfornyelse
En vakker fasade er med på å definere gatebildet.
Oppgradering av bare én eiendom kan utgjøre en
stor forskjell for omgivelsene. Effekten av en visuell
oppgradering kan også sees på beboernes opplevelse av trygghet, og omfanget av kriminalitet i området. I Edinburgh i Storbritannia resulterte en omfattende renovering av en boligeiendom fra 1970-tallet
i en reduksjon i antall innbrudd med 65 %, mens
antall hærverkstilfeller falt med 59 %.

Økt brannsikkerhet
Hyppigheten av fasadebranner i større bygninger
er sjudoblet globalt i løpet av de siste 30 årene, fra
mindre enn 1 brann i året til 4,8 branner pr. år. Dette
er en stor grunn til å øke brannsikkerheten i eksisterende bygninger, selv om den lokale lovgivningen
ikke krever det.
Rockpanel anbefaler en ikke-brennbar konstruksjon
og klimaskjerm (minimum brannklasse A2-s1, d0 i
henhold til EN 13501) for høyhus og såkalt ”høyrisiko” bygninger (f.eks. sykehus, barnehager, aldershjem osv.).
Med Rockpanel A2 fasadekledning i kombinasjon
med ikke-brennbar isolasjon, f.eks. ROCKWOOL
steinull, er du sikker på at bygningen din lever opp
til alle regler i de norske bygningsforskriftene.

Økt livskvalitet
Vakre og estetiske omgivelser har stor betydning for
trivselen vår. Studier har vist at 85 % av befolkningen
mener at det fremmer livskvaliteten når bygninger
og offentlige rom har bedre kvalitet, og at kvaliteten
på miljøet generelt utgjør en forskjell for livskvaliteten.

I et annet britisk studie ble 27 boligeiendommer
designet etter prinsippene i Secured by Design
(SBD), et initiativ fra det britiske politiet. Studiet viste
at kriminaliteten falt med mellom 54 % og 67 % etter
renoveringsprosjektet. Antall innbrudd var 50 % lavere enn i de tilstøtende byområdene.
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HENSYN VED VALG AV
MATERIALER TIL EN
FASADERENOVERING
Rask og enkel montering

Holdbarhet og fargeekthet

Bærekraft

Tid er penger. Materialer som er enkle å arbeide
med i tillegg til at de er raske og enkle å montere,
bidrar til å holde monteringskostnadene nede.

Holdbarhet handler ikke bare om funksjon, men også
om estetisk holdbarhet.

Velg fornybare, resirkulerbare materialer som støtter
en sirkulær økonomi. Rockpanel leverer den informasjonen du trenger når du vil bygge bærekraftig.
Finn relevant dokumentasjon og sertifikater på hjemmesiden vår.

Ved et renoveringsprosjekt er det også viktig å sørge
for at beboerne forstyrres minst mulig. Fasadematerialer som er raske og enkle å montere, fjerner behovet for midlertidig bopel og begrenser ulempene til
et minimum.

Vedlikeholdskostnader
Jo mindre tid og penger som må brukes på vedlikehold, desto bedre for driftsbudsjettet. Velg et fasademateriale som ikke må males, eller som på annen
måte må behandles med jevne mellomrom.
Ved sammenligning av materialpriser bør det medregnes vedlikeholdskostnader, slik at det oppnås et
samlet bilde av de faktiske eierkostnadene.
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Aspekter som fargeekthet, formstabilitet, slagfasthet og motstandsdyktighet mot vind og vann er
viktige fokusområder som bidrar til å holde vedlikeholdskostnadene nede.

Brannsikkerhet
Det er viktig at materialene oppfyller reglene om
brannsikkerhet.
Rockpanel anbefaler ikke-brennbar (minimum brannklasse A2-s1, d0 i henhold til EN 13501) for høyhus
og såkalt ”høyrisiko” bygninger (f.eks. sykehus,
barnehager og aldershjem).
Med Rockpanel A2 fasadekledning i kombinasjon
med ikke-brennbar isolasjon, f.eks. ROCKWOOL
steinull, er du sikker på at bygningen din lever opp
til alle regler i de norske bygningsforskriftene.

Motstandsdyktig mot
fuktighet
Fasadematerialet skal kunne motstå elementene
både visuelt og mekanisk. Hvis vedlikeholdskostnadene skal holdes nede, må ikke materialet kunne
råtne, endre form eller på annen måte bli påvirket av
regn, fukt eller temperatursvingninger..

Designmuligheter
Fasadematerialet skal by på tilstrekkelig med designmuligheter. Det skal kunne oppfylle ethvert
designbehov – uansett om du ønsker å matche den
eksisterende fasaden eller skape et helt nytt uttrykk
for bygningen

Biévre Towers I, II og III, Paris, Frankrike
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ROCKPANEL RENOVERINGSPROSJEKTER: DE LICHTENBERGS VEJ, GRENAA, DANMARK

GRENAA-BOLIGER
FORVANDLET FRA
INNERST TIL YTTERST
Ni boligblokker på De Lichtenbergs Vej i Grenaa har gjennomgått en gjennomgripende renovering,
som transformerer utslitte boligblokker til attraktive boliger med nye altaner og energirenoverte fasader.
Boligområdet har dermed fått en oppgradering, ikke minst takket være robuste fasadeplater som tilfører
et naturlig uttrykk og med tiden patinerer til en organisk rødbrun nyanse.
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Forvandlingen er ikke til å overse i Grenaa,
hvor ni slitte boligblokker på De Lichtenbergs Vej
har fått en nødvendig makeover. Boligene har
nemlig gjennomgått en totalrenovering til glede
for beboerne i området, som har fått helt nye
rammer både innen- og utendørs.

Fra slitt til nytt
De ni boligblokkene hadde en del år på baken, og
derfor trengte både rom, fundament og fasade en
overhaling, som førte til en omfattende make-over
både innvendig og utvendig. Det ble utført en
mindre renovering på blokkene rundt 80-90-tallet,
og derfor var det nå opplagt å følge opp med en
grundig totalrenovering.
I tillegg trengte fasaden ikke minst en visuell oppdatering. Den slitte og pastellfargede fasaden måtte
derfor fornyes med helt nye, robuste fasadeplater for
å få et naturlig og mer aktuelt uttrykk.

Effektiv montering av
energismart fasade
Det har helt klart skjedd viktige endringer også
under overflaten, utdyper Patrick Andersen, som er
prosjektsjef hos Hustømrerne:
- Blokkene hadde allerede en enkel energioptimalisert fasade, men nå har de øvrige fasadene fått ny
isolasjon, som sikrer en up to date-energirenovering.
Boligene er isolert med ROCKWOOL Flexi A-plate
og kledd med fasadeplater fra Rockpanel. Fasaden
er utført som en ett-lags fasade med bruk av skumbånd fra Rockpanel, som gjør det mulig å spare en
vindplate. Dermed er det raskere å lukke fasaden, og
vi sparer tid på monteringen. Denne tidsbesparelsen
bidro dessuten til at beboerne raskere kunne flytte
tilbake i leilighetene etter endt renovering.
Her var nettopp monteringen av fasadeplatene på
flere måter med på å øke effektiviteten og redusere
tidsbruken:

- Fasadeplatene er lette å bearbeide og håndtere,
og det effektiviserer ikke bare prosessen. Det er
samtidig en fordel for arbeidsmiljøet at platene ikke
er så tunge, fordi det bidrar til en enklere og sikrere
håndtering og montering ute på plassen, forteller
Patrick Andersen.
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pen og krever ikke noe vedlikehold. Den er nemlig
gjennomfarget og skal ikke males, forteller Palle
Ramsdal, prosjektkonsulent hos Rockpanel. Han
fortsetter:
- I tillegg er det benyttet våre Rockpanel Structures
som sokkelplate. Uttrykket minner litt om betongen
som opprinnelig var på blokkene, og derfor er stilen
videreført slik at renoveringen er tro mot det opprinnelige.

Blåser nytt liv i området
På Lichtenbergs Vej er det plass til både unge og
eldre, og dette har renoveringen bidratt til. Boligblokkene har nemlig fått en rekke nye ungdomsboliger, samtidig som det til en del av leilighetene er tilgang til heiser av hensyn til eldre og handikappede.

Fasadeplater gir et ærlig
uttrykk

Der det tidligere var slitte boligblokker, står det nå
ni moderne boligblokker som setter sitt tydelige
preg på omgivelsene. Her har beboerne nytte av nyrenoverte boliger og en fasade som både har fått en
energimessig og en visuell oppgradering, og som
bidrar til å gi hele området et løft.

Boligblokkene er kledd med holdbare fasadeplater
som gir et naturlig og enkelt uttrykk og er tro mot de
opprinnelige bygningene. Derfor er platene valgt i
to forskjellige design, nemlig Rockpanel Natural og
Rockpanel Structures:
- Størstedelen av fasaden prydes med Rockpanel
Natural, som navnet antyder har et naturlig uttrykk
og med tiden patinerer til en gyllenbrun farge. Selv
om platen er ubehandlet, er den svært enkel å holde
17

ROCKPANEL RENOVERINGSPROSJEKTER: GYVELVEJ, ROSKILDE, DANMARK

GRAFISKE GRÅTONER
LØFTER BOLIGBLOKK
TIL NYE HØYDER
En velfortjent boost på både energieffektivitet og uttrykk. Det er resultatet etter en fasaderenovering
på Gyvelvej i Roskilde, og forvandlingen er til å ta og føle på. Boligene er blitt energioptimalisert og
kledt med holdbare Rockpanel fasadeplater, som tilfører et moderne, grafisk uttrykk med et elegant
fargespill.
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Det som før var en anonym, hvit boligblokk som
bar preg av en del år på baken, er nå forvandlet
til tidssvarende boliger med et grafisk fargespill
på fasaden. Rektangler i vekslende størrelser og
forskjellige fargetoner møter øyet, men også
under overflaten setter forvandlingen sine spor.
Fasaden er nemlig i samme prosess utstyrt med ny
etterisolering.
- I sin opprinnelige form fremsto bygningen hvit og
anonym. Det var et ønske om å gi nytt liv til fasaden,
slik at den ble mer spennende å se på, sier teknisk
direktør Jesper Krog fra Gaihede A/S, som er både
arkitekter og rådgivende ingeniør på prosjektet. Han
fortsetter:
- Prosjektet var ute på anbud to ganger, da det ikke
var mulig å få uttrykk, kvalitet og økonomi til å gå
opp. Underveis i prosessen foreslo entreprenøren
Viggo Pedersen & Søn A/S Byggeentreprise å bruke
fasadeplater fra Rockpanel, som gir mulighet for en
fasaderenovering på høyt nivå uten å gå på kompromiss med verken uttrykk eller holdbarhet – og dette
uten å sprenge budsjettrammene. Den eldre bygningen stod dessuten overfor en etterlengtet energioptimalisering. Dette forteller Jesper Krog:
- I prosjektets startfase sto vi overfor den utfordringen at bygningen var dårlig isolert. Derfor var det
stort behov for å skifte ut den utette, eksisterende
isolasjonen i fasaderenoveringen, utbedre fukt- og
vannskader og samtidig imøtekomme ønsket om
et penere og mer tidsriktig uttrykk. Det er isolert
med REDAir Flex fra ROCKWOOL, noe som gir et
optimalt grunnlag for klimaskjerming og forbedret
inneklima.
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En prosess med komfortable
beboere
Både beboere, eierforening og entreprenør har dratt
fordel av den effektive monteringen som fasadeplatene våre fører med seg. Mens fasaden ble forsynt
med både isolasjon og fasadeplater, ble beboerne
boende i hjemmets vante rammer:
- Rockpanel-platene er enkle å arbeide med, til stor
glede for håndverkerne. Det betyr kort monteringstid og dermed færre problemer for beboerne. Selve
leveransen av platene er også gått uten problemer,
forteller Martin Hagemann Mortensen, direktør hos
Viggo Pedersen & Søn A/S Byggeentreprise.
Dermed er fasaderenoveringen utført uten problemer og forsinkelser, og den enkle håndteringen av
fasadeplatene har sikret effektiviteten underveis.
- Så snart vi startet energirenoveringen, fikk vi tilbakemeldinger fra beboerne som umiddelbart opplevde en merkbar forskjell. Noen fortalte til og med at
de på grunn av den nye isolasjonen senket temperaturen på radiatorene sine, og det er jo uttrykk for
effektive fremskritt, supplerer Jesper Krog, Gaihede.

Modernisert boligblokk med
grafisk fargespill
Forvandlingen etterlater en boligblokk med et moderne og grafisk fargespill på fasaden. Rektangler
i alternerende størrelser og ulike fargetoner møter
øyet, og uttrykket er både spennende og elegant.
- Boligene på Gyvelvej er et fint eksempel på hvordan vi med Rockpanel Colours kan oppnå et uttrykk
som skiller seg ut på en elegant måte. Det moderne

og grafiske uttrykket er skapt med plater i forskjellige
gråtoner. Det baner veien for en elegant fasade som
gir nytt liv til selve bygningen, men også til boligområdet, forteller Business Director Allan Lindboe.
- Materialet har en god fargeekthet og falmer ikke,
noe som sender holdbarheten på topp og reduserer
behovet for vedlikehold, forteller Jesper Krog og
fortsetter:

- Det ferdige prosjektet står dessuten overfor en ny
energimerking, ettersom det har skjedd en betydelig reduksjon i energiforbruket. Forskjellen er til å ta
og føle på, spesielt nå som det har blitt kaldere, og
det setter et positivt avtrykk på både inneklima og
strømregning.
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ROCKPANEL RENOVERINGSPROSJEKTER: DE PHILOSOOF, ZWOLLE, HOLLAND

ROCKPANEL WOODS
FASADE TIL BOLIGBLOKK
I HOLLAND
I den nederlandske byen Zwolle har en boligblokk fått nytt liv og skapt attraktive rammer for beboerne i området.
Den gamle, avskallede kryssfineren er skiftet ut med ikke-brennbar Rockpanel Woods fasadekledning.
Dette har forbedret brannsikkerheten markant, samtidig som fasadens varme og harmoniske uttrykk er bevart.
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Leilighetskomplekset De Philosoof ligger i et
vakkert og rolig område like ved Zwolle bymidte.
«Det er en iøynefallende fargerik bygning som
passer perfekt inn i omgivelsene», forteller Jos
Marsman, beboer og talsmann for eierforeningen.
Her spiller fasaden en viktig rolle. «På den siden
som vender ut mot byen og veien er bygningen
en skikkelig byeiendom, med en rå fasade av
lukket murverk som skaper orden i de litt mer
kaotiske bymessige omgivelsene.
Innsiden av bygningen gir derimot beskyttelse og
ro, ettersom den vender ut mot hagen med gamle
eiker og elven Oude Vecht. Her var eiendommens
fasade kledd med lakkert kirsebærtrefiner som ga
en rolig og varm atmosfære, men fasaden var slitt
og trengte en omfattende renovering»

Rockpanel Woods:
Brannsikker fasadekledning
med lite vedlikehold
Etter en undersøkelse for fem år siden erkjente
beboerne i boligkomplekset at trekledningen trengte
en omfattende ansiktsløftning. Jos Marsman:
«Det startet med at malingen skallet av, og en dag
falt en av treplatene plutselig ned. For å finne den
beste løsningen, nedsatte vi en arbeidsgruppe som
undersøkte forskjellige muligheter: Skulle vi reparere
og male fasaden, eller skulle vi skifte ut hele fasadekledningen og den underliggende trekonstruksjonen
med et annet materiale?»
Mens arbeidsgruppen holdt på å orientere seg, fant
den fatale brannen i Grenfell Tower i London sted.
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«Det understreket en topprioritet for oss: Den nye
fasaden skulle være så brannsikker som mulig.»

Fargeekte og
vedlikeholdsvennlig
«Vi var også på utkikk etter en kledning som så vidt
mulig matchet de opprinnelige uttrykket til kirsebærfinerplatene. Rockpanel Woods har det samme varme, levende uttrykket som ekte tre. Etter et kort søk
og samråd blant medlemmene falt valget på Woods
Cherry, som har nesten nøyaktig samme farge som
den gamle finerkledningen.
Og sist, men ikke minst er Rockpanel fasadeplatene
vær- og UV-bestandige, fargeekte og stort sett vedlikeholdsfrie. Det betyr at vi ikke trenger å bekymre
oss for fasaden de neste 10 årene.»

Enkelt å arbeide med
Jeroen van der Loos er prosjektleder hos fasadeentreprenøren VM Geveltechniek og har tidligere
arbeidet med Rockpanel. Han har utelukkende
positive erfaringer: «Rockpanel er en fasadeplate jeg
personlig liker å bruke til renoveringsprosjekter, fordi
den er så enkel å arbeide med. Formen på fasaden
til De Philosoof er ikke helt symmetrisk. Den opprinnelige arkitekten har lekt med vindusrammene og
kledningen og fordelt dem over fasaden med en viss
dynamikk.»
«Derfor er det mange avvikende dimensjoner på
bygningen. Normalt foretar vi en avgrensning på
forhånd og produserer f.eks. ut fra en tegning, eller
så måler vi opp og produserer i etterkant. Men

på grunn av de mange L-formede platene var det
raskere og billigere å sage dem til ute på selve byggeplassen. Det egner Rockpanel seg heldigvis helt
perfekt til. Platene veier svært lite, er lette å håndtere og kan kappes til raskt og nøyaktig uten bruk av
spesialverktøy.»

Godt samarbeid mellom
entreprenør og produsent
Før monteringen foregikk det et tett samarbeid med
Rockpanel, forteller Jeroen van der Loos: «Vi konsulterte dem jevnlig, f.eks. for å sikre at vi hadde valgt
riktig arbeidsmetode, om trekkstyrken var i orden, og
om vi brukte de riktige skruene osv.
Noe jeg personlig liker godt, er at Rockpanel alltid
tar all tilbakemelding på alvor. Hvis det er noe vi
ønsker å gjøre litt annerledes, er det alltid plass til at
vi kan se på det sammen.»
25
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ROCKPANEL RENOVERINGSPROSJEKTER: URKERWEG, EMMELOORD, HOLLAND

MODERNE
ENDEGAVLER INSPIRERT
AV DET LOKALE
LANDSKAPET
Fire boligblokker i Nederland har blitt kledd for fremtiden med fargerike endegavler og stort fokus på
bærekraft og brannsikkerhet. Hele renoveringsprosjektet ble gjennomført mens beboerne fortsatt bodde
i leilighetene sine.
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Selv om de fire modernistiske boligblokkene fra
1970-tallet er velholdt, ville man verken kunne
beskrive dem som energieffektive eller bærekraftige.
Derfor fikk arkitektfirmaet Martini-architekten,
rådgivningsfirmaet Trecodome og eiendomsforvaltningen Talen Vastgoedbeheerb til oppgave
av borettslaget å forbedre bærekraften for alle
fasadene i boligblokkene.

Fremtidsrettet
energirenovering
Først ble de eksisterende hulrommene i de fireetasjes mursteinsbygningene etterisolert. Deretter
ble fasadene kledt med ROCKWOOL isolasjon (A1)
og ikke-brennbar Rockpanel fasadekledning. Ruud
Dessing, arkitekt og direktør for Martini-architekten:
- Vi isolerte ikke bare fasadene og taket, men la også
et lag isolasjon under gulvet i første etasje. Boligene
er dermed pakket helt inn i et høyisolerende skall.
Boligblokkene har dessuten fått montert 176 solpaneler og en jordvarmepumpe, og er klargjort for
mulig utnyttelse av hydrogen i fremtiden. Det betyr
at boligblokkene enkelt kan håndtere en eventuell
mangel på bærekraftig strøm om vinteren, uten noe
større inngrep og uten å måtte ty til strøm fra strømnettet.

Designinspirasjon fra luften
De fire boligblokkene har en prominent beliggenhet
ved en av innfartsveiene til Emmeloord, og derfor
var bygningenes utseende et viktig aspekt ved renoveringen.
Ruud Dessing forteller:
- Blokkenes endegavler er synlige fra Urkerweg. Da
blokkene ble bygd, ble de kledd med vakre, flerfargede keramiske fliser, som var spesialdesignet til de
tomme endegavlene og en integrert del av arkitekturen.
Disse gavlene skapte en kontrast til nærmiljøets ensformighet og ga hver boligblokk sin egen identitet.
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I den opprinnelige planen var de keramiske flisene
bevart, men det viste seg å være umulig samtidig å
oppnå ønsket energieffektivitet. Derfor fant man på
et alternativ. Inspirasjonen ble hentet fra et luftfoto
av hele lokalområdet. Ruud Dessing forteller:
- På et foto tatt fra luften kan man se inndelingen av
jordstykker i lyse og mørke farger, og hist og her ser
man en kontrastfarge fra en bygning.

Fargerike endegavler
Det grafiske designet ble skapt med Rockpanel Colours A2 fasadekledning i forskjellige farger.
Ruud Dessing forteller:
- Fra Rockpanels store fargeutvalg valgte vi fem
nyanser til hver boligblokk. Disse fargene utgjør en
sammenhengende palett som harmonerer med de
fargene som allerede finnes i de forskjellige boligblokkene. I tillegg er fargene på de fire boligblokkene også innbyrdes koordinert. Fasadene fremstår
i dag svært varierte og samtidig linker de til hverandre. En av blokkene har blågrå toner, en annen har
grønne toner, mens en tredje har røde toner.
Tanken er naturligvis at denne spektakulære fargepaletten skal forbli fargesprakende så lenge som mulig.
Ruud Dessing forteller:
- I de kommende årene vil gavlene bli overlatt til elementenes nåde. Derfor ønsket vi en fasadekledning
som bevarer fargen, ikke blir påvirket av fukt og gir
maksimal beskyttelse mot smuss.
Rockpanel-kledningen er utstyrt med et ProtectPlus-belegg som oppfyller alle disse kravene. Det
meste av smusset på fasaden skylles bort av regnet,
og selv graffiti er enkelt å fjerne.
Denne inndelingen omdannet vi til en grafisk design,
som i dag pryder den østvendte endegavlen på hver
boligblokk.
Med denne løsningen til de nye fasadene kunne vi
bevare en referanse til fortiden og samtidig gjøre
dem til en del av Noordoost-poldenes DNA.
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FASADERENOVERING
FORVANDLER
BOLIGBLOKKER
I ROSKILDE
I Roskilde har A/B Tårnparkens tre boligblokker fått nytt liv med en
fasaderenovering som vinker farvel til avskallet fasadepuss og ønsker
velkommen til et moderne uttrykk.
Boligblokkene, som samtidig har gjennomgått en energioptimalisering,
er utstyrt med robuste fasadeplater som sikrer lang levetid og lavt
vedlikehold. I tillegg til den visuelle oppgraderingen av boligblokkene
er resultatet lavere driftskostnader og et bedre energiregnskap.
Før renovering
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Lette fasadeplater ga effektiv
montering
Rockpanel fasadeplatene tilfører fasaden et moderne
uttrykk. Til en fjerdedel av platene er det valgt to
lysere nyanser av grått, og dette gir et elegant fargespill. Men det er ikke bare de visuelle aspektene som
har vært avgjørende. Fasadeplatene er også valgt
med tanke på den raske monteringen:
- Valget falt på fasadeplater fra Rockpanel på grunn
av det komplette og gjennomtenkte monteringssystemet, som også egner seg til eldre eiendommer der
det kan forekomme skjevheter. Platene er svært lette
i vekt, raske å skjære til på byggeplassen og resultatet er en enklere og raskere montering. Drift og
vedlikehold er også en viktig parameter, og hvis en
plate blir skadet, er det relativt enkelt å skjære til en
ny, forteller Christian Bodekær Thomsen, prosjektsjef
i Rambøll.

Beboere og naboer kan glede seg over synet av
nye fasader i borettslaget Tårnparken, som ligger
på Gyvelvej i Roskilde. De tre boligblokkene har
gjennomgått en fasaderenovering, og den avskallede fasadepussen er dermed skiftet ut med ny
isolasjon og fasadeplater i klassiske mørke toner
med et flott fargespill:
- Fasadene trengte en oppgradering, og derfor er
den gamle kledningen fjernet og de eksisterende
fasadene energioptimalisert. Det er montert ny fasa32

deisolasjon med uorganiske stålregler. Boligblokkene
er isolert med REDAir Multi fra ROCKWOOL, og deretter er fasaden kledt med Rockpanel fasadeplater,
forteller Mikkel Mikkelsen, tilbudsleder hos PNP-BYG
A/S.
Med renoveringen følger lavere driftskostnader og
bedre energiregnskap. Samtidig har fasaden fått et
visuelt løft som oppgraderer både boligblokkene og
området rundt Gyvelvej.

Renoveringen ble gjennomført mens beboerne
fortsatt bodde i leilighetene, og dermed slapp de å
flytte til en midlertidig bopel. Takket være den effektive installasjonen var arbeidsplattformene oppe i en
begrenset periode, og beboerne opplevde derfor så
få problemer som mulig under renoveringsarbeidet.

Holdbart materiale med
lang levetid
Det er lagt stor vekt på detaljene rundt Tårnparkens
dører og vinduer, og resultatet er en elegant og
gjennomført finish:
- Det er tenkt over detaljene med formalte avslutningsprofiler samt ventilasjonsstussene, som ble malt

i nøyaktig den fargen som de ble bygget inn i. Kombinasjonen av fasadeplater og innfargede avslutningsprofiler ved vindu og bygningshjørner bidrar til
å gi fasaden et eksklusivt uttrykk, forteller Christian
Bodekær Thomsen.
Borettslaget får glede av den nye, flotte fasaden i
mange år fremover – fasadeplatene scorer nemlig
høyt på holdbarhetsskalaen, og behovet for vedlikehold er minimalt:
- Platene er overflatebehandlet, og det gjør dem
stort sett selvrensende overfor smuss og enklere å
rengjøre hvis de blir tilsmusset med graffiti. De kan
dermed motstå litt av hvert, og har lang levetid foran
seg.
Både borettslaget og beboere kan dermed glede
seg over nye fasader som er visuelt og energimessig
optimale, uten at det gå på kompromiss med omtanken for miljø og bærekraft, forteller Allan Lindboe,
Business Director hos Rockpanel.
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HVA ER EN
VENTILERT
FASADE?
En ventilert fasade er en fasadekonstruksjon der det er et hulrom mellom
isolasjonen og fasadekledningen. Dette hulrommet er åpent i topp og bunn,
og kledningen har smale, åpne skjøter. Dette skaper en naturlig ventilasjon i
fasaden. En ventilert fasade kan betraktes som en regnfrakk som beskytter
bygningen mot vær og samtidig skaper et sunt inneklima.

En fasade som kan puste
Det oppstår ikke problemer med alger, fukt eller
muggsopp, fordi fasaden kan puste.
Med en godt designet og utført ventilert fasade kan
de negative følgene av kondens forebygges fordi
vannet kan fordampe eller renne ut.

Et sunt inneklima
En ventilert fasadekonstruksjon bidrar til å skape et
sunt inneklima fordi den reduserer den direkte solpåvirkningen på bygningen. Om sommeren stiger den
varme luften i hulrommet til værs og skiftes dermed
ut med kjøligere luft.
Dette bidrar til å opprettholde en behagelig temperatur inne i boligen. Veggene blir derfor ikke like varme om sommeren, fordi den konstante luftstrømmen
i hulrommet hele tiden kjøler ned konstruksjonen.

God isolasjonsevne

Derfor kalles byggeteknikken også ofte en klimaskjerming. En ventilert fasade
har mange fordeler sammenlignet med andre byggeteknikker:

En ventilert fasade har god isolasjonsevne og bidrar
dermed til energieffektivitet og reduserer ekstern
støy. Siden den ventilerte fasaden øker lyddempingen, egner den seg derfor godt til urban bebyggelse, som for eksempel boligblokker.

Naturlig ventilasjon

Rask og enkel montering

En ventilert fasade beskytter bygningen mot værpåvirkning og har naturlig ventilasjon. Det meste av regnvannet vil renne ned på overflaten av fasadekledningen. Små regndråper og kondensvann som finner veien inn bak
fasadekledningen kan renne ut, og all annen fukt kan fordampe via hulrommet. All fordamping skjer raskt som
følge av ventilasjonseffekten i fasaden.

I forhold til f.eks. en hulmur av murstein er den ventilerte fasaden enklere og raskere å montere, noe som
reduserer de samlede byggekostnadene.
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Enkel tilgang til installasjoner
Med en ventilert fasade er det enkel tilgang til fasaden og den bakenforliggende konstruksjonen. Det er
også mulig å skjule nedløpsrør og andre elementer
bak kledningsplatene. Dette er praktisk når det er
behov for vedlikehold eller utskifting, samtidig som
det er en fleksibel løsning for fremtidige endringer i
byggeforskriftene.

Enkel demontering
Alle deler av en ventilert fasadekonstruksjon kan tas
ned enkeltvis. Rockpanels plater er fullt ut gjenbrukbare og bærekraftige og er dermed det beste valget
til utvendig kledning av din ventilerte fasade, når det
gjelder sirkularitet.

Stor designfrihet
Som arkitekt får du stor fleksibilitet i designvalget,
ettersom det finnes et stort utvalg av farger og
design. Det er også enkelt å endre kledningen på et
senere tidspunkt. Dette gir enda større fleksibilitet
sett fra et estetisk synspunkt. Rockpanels fasadeplater fås i over 200 farger og design, og det er også
mulighet for skreddersydde løsninger.

Brannsikkerhet
Rockpanel fasadekledning skiller seg dessuten ut
med sine fremragende brannegenskaper. Kjernematerialet basalt kan fra naturens side tåle ekstremt
høye temperaturer og er ikke brennbart. Rockpanel
fasadekledning fås i euroklasse A2 og B-s1,d0.
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UNDERKONSTRUKSJONER
TIL EN VENTILERT FASADE
Rockpanel-platene kan monteres på en underkonstruksjon av tre eller metall (aluminium eller stål).
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Underkonstruksjon av tre

Underkonstruksjon av metall

Hvis du velger en underkonstruksjon av tre, er det
viktig at den oppfyller visse krav:

En underkonstruksjon av metall er den beste løsningen når en bygning skal ha optimal brannsikkerhet.
Hvis Rockpanel-platene monteres på en underkonstruksjon av aluminium eller stål, er det følgende krav
til materialene. Hos leverandøren av underkonstruksjonen kan du få nødvendig informasjon.

•

•

Bærelekter og treplater festet på murvegg skal
være i overensstemmelse med EN 1995-1-1 og
skal være behandlet i henhold til EN 335 og BS
8417. Bærelekter og bærende konstruksjoner må
understøttes tilstrekkelig av bindinger for å sikre
stivhet.
Hvis bærelekter eller plater er behandlet med
kobberholdige impregneringsmidler, skal det
settes av tilstrekkelig tid til at impregneringen
har den nødvendige virkningen før kledningen
festes.

For underkonstruksjoner av aluminium skal følgende krav være oppfylt:
•

Aluminiumlegeringen er AW-6060 i henhold til
- EN 755-2:
- Rm/Rp0,2-verdien er 170/140 for profil T6
- Rm/Rp0,2-verdien er 195/150 for profil T66

•

Minimumstykkelsen på profilene er 1,5 mm.

For underkonstruksjoner af stål gjelder følgende
krav:
•

UNDERKONSTRUKSJON AV TRE

Minimumstykkelsen på de loddrette stålprofilene
er enten 1,0 mm (der stålkvaliteten er S320GD
+Z EN 10346 nummer 1.0250 eller tilsvarende
for kaldformasjon) eller 1,5 mm (der stålkvaliteten er EN 10025-2:2004 S235JR nummer
1.0038).

•

Minimum belegningstykkelse (Z eller ZA) bestemmes av korrosjonshastigheten (korrosjonstap
i tykkelse per år), som avhenger av det aktuelle
utendørs, atmosfæriske miljøet.

•

Overflatebehandlingsbetegnelsen (klassifisering
som bestemmer beleggsmassen) skal avtales
mellom entreprenøren og byggherren. Alternativt kan det brukes et varmgalvanisert belegg i
samsvar med EN ISO 1461.

UNDERKONSTRUKSJON AV METALL

Mer informasjon
Mer informasjon og monteringsveiledninger finnes på hjemmesiden vår, inkludert europeiske
tekniske vurderinger (ETA-er)
for Rockpanels produkter,
festeavstander, BIM-objekter og
CAD-tegninger.
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MONTERING AV ROCKPANEL
FASADEKLEDNING
For å få et fullstendig bilde av totalkostnadene er det viktig ikke bare å sammenligne materialprisene, men også å ta
hensyn til kostnadene ved installasjon og fremtidig vedlikehold. Med Rockpanel fasadekledning sparer du verdifull tid
og penger, både under monteringen og i hele bygningens levetid.

Bearbeides med
standardverktøy
Montering av Rockpanel krever ikke
spesialverktøy. Rockpanel fasadeplater er lette å skjære til i ønsket form og størrelse
på byggeplassen. Dette kan gjøres med helt vanlig
tømrerverktøy.

Tilpasning på
byggeplassen
Platene er enkle å sage til på byggeplassen med det samme verktøyet
som også brukes til tre.
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Mindre svinn
De retningsuavhengige designene
gjør at mengden avfall minimeres,
og monteringsfeil kan unngås. Alle
Rockpanels plater (unntatt Rockpanel Lines², Woods,
Metals og Stones) er retningsuavhengige og kan
monteres både vannrett og loddret.

Krever ingen
kantbehandling
Rockpanel-platene kan monteres
umiddelbart etter at de er skåret til.
Og siden de ikke påvirkes av fukt og temperatursvingninger, oppstår det aldri problemer med råte
eller delaminering.

Lavere rivekostnader
Når visse forutsetninger er oppfylt,
er det ikke nødvendig å fjerne den
eksisterende konstruksjonen, noe
som begrenser rivekostnadene.
Rockpanel Uni- og Colours-platene (unntatt ProtectPlus) har en diffusjonsåpen struktur som gjør at de i
visse tilfeller kan brukes på ikke-ventilerte konstruksjoner.

Montering uten
forboring
Spar tid og penger og unngå unødige risikoer og kostbare forsinkelser.
Monter platene på byggeplassen uten forboring.
Resultatet er færre feil, en flottere finish og ingen
ekstra borekostnader.

Rockpanel-plater
har lav vekt
Det gjør dem raske og enkle å
montere. Platene er vesentlig lettere
enn andre platematerialer. En vanlig Rockpanel
Durable-plate (8 mm) veier bare 8,4 kg/m², noe som
gjør den enkel å håndtere på byggeplassen. Plater
av høytrykkslaminat (HPL) og fibersement (FCB) med
en tykkelse på 8 mm veier henholdsvis 32 % og 83 %
mer.

Kan bøyes på
byggeplassen
Rockpanel fasadeplater kan bøyes
og vris på byggeplassen. Dette gjør
det mulig å montere dem på en eksisterende underkonstruksjon, også når den er buet.

Ulike festemuligheter
Rockpanel tilbyr forskjellige festemuligheter, f.eks. skruer og spiker
i standardfarger eller i farger som
matcher fasaden.
Det er også mulig å velge usynlig feste. Både limsystemet og det skjulte mekaniske festesystemet er fullt
sertifisert.

Ulike hjørneløsninger
Det finnes flere ulike hjørneløsninger,
inkludert ubehandlede kanter, som
med tiden får en naturlig mørkebrun
farge, malte kanter, bruk av hjørneprofiler eller sammenføyning i gjæring.

Smale fuger eller
buttskjøtet
montering
Rockpanel platemateriale er formstabilt og vil derfor stort sett ikke utvide seg eller trekke
seg sammen. Dette gir mulighet for svært smale
fuger på bare 5 mm, og i visse tilfeller kan skjøtene
også utføres som buttskjøter.

Se detaljert veiledning i Rockpanels monteringsveiledning,
som du finner på www.rockpanel.no.
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HOLD VEDLIKEHOLDSKOSTNADENE
NEDE MED ROCKPANEL
Ved å velge et fasademateriale som krever svært lite vedlikehold, kan driftskostnadene senkes og dermed også de
samlede eierkostnadene for fasaden. Rockpanel-plater krever svært lite vedlikehold.

Ingen behov for gjentatte
overflatebehandlinger
Rockpanel-platene har en naturlig innebygd fuktbestandighet og tåler ekstremt høye temperaturer.
Det betyr at de har optimale brannbestandige egenskaper, og at de ikke angripes av råte, muggsopp
eller alger. Platene har en offisielt bekreftet levetid
på minst 50 år.
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Skal ikke males
Rockpanel-platene er behandlet med et vannbasert
belegg i fire lag som beskytter fasaden mot UV-stråling og bevarer platenes farger i årevis.
Rengjøringskostnadene minimeres, ettersom mest
mulig atmosfærisk smuss skylles bort med regnet. Du
finner mer informasjon om vedlikehold og rengjøring
i dokumentasjonen ”Rengjøring og vedlikehold” på
www.rockpanel.no.

Enkelt å skifte ut en enkelt
plate
En ventilert fasadekonstruksjon gjør det enkelt å få
tilgang til de enkelte delene av fasaden.
Hvis én plate blir skadet på en eller annen måte, er
den veldig enkel å skifte.

Enkelt å fjerne graffiti
Mange steder er graffiti en stor utfordring for huseiere. Rockpanel ProtectPlus coating beskytter fasaden
optimalt mot smuss.
Graffiti kan vaskes av med et vanlig rengjøringsmiddel uten at det medfører endringer i overflaten
på fasadeplatene.

Lett å fjerne graffiti takket være ProtectPlus-laget

Villa i Moerzeke, Belgien
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EN FASADE
SOM HOLDER
Bygninger som er oppført med holdbare og brannsikre materialer som krever lite vedlikehold har større økonomisk
verdi på lang sikt. Alle disse egenskapene finner du hos Rockpanel, noe som gjør det til et fremtidssikret valg.
Rockpanel fasadeplater består av steinfiber som er fremstilt av basalt og inntil 50 % gjenvunnet materiale.
Steinfibrene som brukes har mange sterke egenskaper fra naturens hånd. For eksempel blir de ikke påvirket av fukt
og tåler ekstremt høye temperaturer, noe som gjør dem brannbestandige. Alle de gode egenskapene ved Rockpanel
fasadekledning er dermed naturlig iboende, og det gjør det til et svært holdbart og bærekraftig materiale.
Dessuten har alle Rockpanel fasadeplater en levetid på minst 50 år, noe som er offisielt bekreftet av et uavhengig
organ (ETA).

Basecamp, Lyngby, Danmark
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Et holdbart utseende
NNår man snakker om en bygnings
holdbarhet, handler det ikke bare
om de tekniske kravene, men også
om bygningens estetiske holdbarhet.
Fordi Rockpanel fasadeplater er motstandsdyktige
mot selv de mest krevende værforholdene, inkludert
UV-stråling, regn, vind og temperatursvingninger,
fortsetter de å være flotte i mange tiår.
Et ekstra lag ProtectPlus styrker UV-motstanden
ytterligere og gjør Rockpanel-kledningen nærmest
selvrensende. ProtectPlus-belegget beskytter dessuten mot graffiti. Det betyr at du kan fjerne graffiti
uten å skade fasaden.

Formstabil og
motstandsdyktig
overfor fuktighet
Rockpanel-platene er motstandsdyktige overfor fukt og temperatursvingninger. Det betyr
at de stort sett ikke utvider seg eller trekker seg
sammen, og derfor kan monteres med svært smale
fuger på kun 5 mm.
I noen tilfeller kan skjøtene også utføres som buttskjøter. Det betyr også at det ikke er nødvendig å
behandle platekantene for å beskytte mot fukt.

Naturlig brannsikker
Fargestabilitet
Produkt

Verdi
3000 timer

Verdi
5000 timer

Enhet

Premium

4-5

4 eller bedre

Gråskala

Colours

4

3-4 eller bedre

Gråskala

Colours (ProtectPlus)

4-5

4 eller bedre

Gråskala

Woods

4-5

4 eller bedre

Gråskala

Stones

4-5

4 eller bedre

Gråskala

Metals

4-5

4 eller bedre

Gråskala

Chameleon

4-5

4 eller bedre

Gråskala

Lines

4

3-4 eller bedre

Gråskala

Uni

-

3 eller bedre

Gråskala

2

Standard: EN 20105-A02

Fordi Rockpanels fasadeplater er
fremstilt av basalt, en naturlig vulkansk
steinart, som fra naturens hånd kan
motstå ekstremt høye temperaturer, har de fremragende brannbestandige egenskaper, helt uten
brannhemmende tilsetningsstoffer.
For høyhusbygg og høyrisikobygg finnes det kledningsplater i euroklasse A2-s1,d0.

Kompaktlaminat
FR* Varemerke 1

216

Kompaktlaminat
FR* Varemerke 2

200

Aluminiumkomposit
FR* Varemerke 1 (4 mm)

68.9

Rockpanel Durable B (8 mm)

39.5

Rockpanel A2 (9 mm)

31.8

Fibersement, Varemerke 1
Aluminiumkomposit
A2, Varemerke 1 (4 mm)
Fibersement, Varemerke 2
Skive type

23.03
17
12.75
Varme
verdi
(MJ/m2)

På grunn av lav brannverdi, setter
Rockpanel A2 plater standarden med
veldig lave PCS-verdier.
Produktene over er i 8mm tykkelse
med mindre annet er oppgitt.
*FR: Fire Retardant
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INNEBYGD
BÆREKRAFT

Produksjon
av nye
steinullsprodukter

t gjennbru
ge

k

E

Som en del av ROCKWOOL-konsernet søker vi hele tiden å øke vårt
bidrag til å oppfylle våre bærekraftsmål. Hvert år måler og dokumenterer
vi vår fremgang i ROCKWOOL Sustainability Report.

Bruk av produktene

Utvinning av basalt
– en utømmelig ressurs
«Upcycling» av sekundært
råmateriale fra andre
industrier

Lang levetid
for produktene

Riving/renovering

Rockpanel gjenbruksordning
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Hos Rockpanel mener vi at byggematerialer skal påvirke miljøet så lite som
mulig. Men hvordan bidrar vi til det?
Rockpanel fasadekledning er fremstilt
av den fornybare vulkanske steinarten
basalt samt opptil 50 % gjenvunnet
materiale. Det gjør produktene våre
naturlig flammesikre, holdbare og
gjenbrukbare.

Byggeplass

Naturlig, fornybart råstoff og
gjenvunnet innhold
Hovedingrediensen i Rockpanel fasadeplater er
steinullsfiber som fremstilles av en kombinasjon av
basalt og resirkulert innhold fra andre industrier –
materiale som ellers ville vært endt på fyllingen.
Dette resirkulerte innholdet får nytt liv i Rockpanels
produkter, noe som er et perfekt eksempel på
upcycling. Selve Rockpanel-platene er også fullt
resirkulerbare og kan gjenbrukes igjen og igjen uten
kvalitetstap. Basalt er en vulkansk steinart, nærmere
bestemt størknet lava som oppstår ved vulkanutbrudd.
Det er en fornybar ressurs, ettersom jorden skaper
enorme mengder av det. Hvert år produseres det
38 000 ganger mer basalt ved vulkansk aktivitet enn
den mengden ROCKWOOL-konsernet bruker til produksjon av steinull. Det gjør det til et ansvarlig valg.

Naturlig innebygde fordeler
Rockpanel fasadekledning har mange naturlig
innebygde fordeler, herunder brannbestandighet,
motstandsdyktighet overfor fukt og temperatursving
og lang holdbarhet. Siden fasadeplatene er naturlig
brannsikre, er de ikke tilsatt brannhemmende stoffer.
Den naturlig innebygde motstandsdyktigheten mot
fukt gjør fasadematerialet svært formstabilt. Dette
kombinert med platenes motstandsdyktighet mot
temperatursvingninger betyr at platene er svært
holdbare og dermed et fremtidssikret valg.

Fullt resirkulerbare
Når det gjelder bærekraft, er det viktig både å
begrense bruken av nye, verdifulle ressurser og å
redusere avfallsmengden. Her utgjør bruken av
Rockpanel et vesentlig bidrag. Rockpanel fasadekledning kan gjenbrukes, og materialene kan inngå i
produksjonen av nye produkter igjen og igjen, uten
kvalitetstap. Videre gjenbruker vi hos Rockpanel
også vårt eget produksjonsavfall, gir sekundære
materialer fra andre industrier nytt liv og tilbyr en
gjenbruksordning i stadig flere land.

Bidrar til
sertifiseringsordninger
Rockpanel stiller alle tall og opplysninger til rådighet,
som er nødvendige for å kunne bygge i henhold
til ordninger for bærekraftige bygg. På Rockpanels
hjemmeside kan du finne alle relevante dokumenter
fra EPD-er (miljødeklarasjoner) for alle produkter til
opplysninger om hvordan Rockpanel bidrar til de
viktigste sertifiseringsordningene. Nøkkelordet her er
gjennomsiktighet.

Årlig bærekraftsrapport
Hvert år gjør ROCKWOOL-konsernet, som Rockpanel
er en del av, fortsatte fremskrittet i retning av våre
bærekraftsmål. ROCKWOOL-konsernet arbeider
kontinuerlig etter å nå ambisiøse mål når det gjelder
bærekraft. Den årlige bærekraftsrapporten inneholder
transparent informasjon om vår fremgang, resultatoppnåelse og nye tiltak.
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RENOVER MED ROCKPANEL

ROCKPANEL OG
DE FORSKJELLIGE
BÆREKRAFTSORDNINGENE
Når det gjelder bærekraft, er det viktig å være gjennomsiktig og åpen
om relevant informasjon støttet av fakta. Hos Rockpanel ønsker vi å
være så gjennomsiktige som overhodet mulig, og å stille de nødvendige tall og opplysninger til rådighet, slik at kundene våre kan deklarere
og bygge i henhold til ordninger for bærekraftige bygg.
Rockpanel stiller tredjepartsverifiserte EPD-er (miljødeklarasjoner) til
rådighet, basert på en komplett LCA (livssyklusanalyse). Disse er
nyttige når du skal søke om sertifiseringer for bærekraftige bygg.
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BREEAM
BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method – er en sertifiseringsordning for anerkjennelse av bærekraftige bygg som
strekker seg lenger enn de nasjonale standardene.
BREEAM har sin opprinnelse fra Storbritannia, men
er også i andre land en av de ledende og mest
brukte metodene for vurdering av bærekraft i større
prosjekter.
BREEAM-systemet har primært fokus på de miljømessige aspektene av bærekraft, tett etterfulgt av
den sosiale dynamikken. I forhold til sertifiseringen
er elementer som ressursforbruk, miljøpåvirkning og
helsemessige fordeler de dominerende faktorene.
Poeng kan opptjenes i ulike kategorier.
Oppfyllelse av BREEAM-ordningen kan bl.a. dokumenteres ved bruk av såkalte miljøprofiler, hvor innvirkningen av et byggeelement (f.eks. fasadeplater),
beregnes og sammenlignes med lignende elementer. Dette skjer på bakgrunn av såkalte miljøindikatorer (totalt 13). Poengene for de ulike indikatorene
legges sammen til en Ecopoint-score, og produktet
rangeres på en skala fra best (A+) til verst (E).
For øyeblikket har alle 16 sertifiserte byggeelementer med Rockpanel Durable og Durable ProtectPlus
fasadeplater fått den beste vurderingen A+ i BREEAM Green Guide. Disse toppvurderingene gjør det
mulig for prosjektene å oppnå maksimale poeng i
materialavsnittet i BREEAM-vurderingen.

LEED

DGNB

Mer informasjon

LEED – Leadership in Energy and Environmental
Design – er en internasjonalt anerkjent miljøsertifiseringsordning for bygg. Den utgjør en uavhengig
tredjepartsverifisering av at et bygg er oppført og
designet på en miljøvennlig måte. En LEED-vurdering fokuserer primært på en bygnings miljømessige
innvirkning og tar i mindre grad høyde for de sosiale
aspektene ved bærekraft.

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – er en av de mest omfattende bærekraftsordningene som finnes. Systemet er basert på en helhetlig
tilnærming til bærekraftsbegrepet, ettersom den ser
på både miljømessige, økonomiske og sosiokulturelle faktorer.

Detaljert informasjon om hvordan
Rockpanels produkter kan bidra til de
vanligste ordningene er tilgjengelig
på www.rockpanel.no.

For å kunne oppnå LEED-sertifisering må du oppfylle
en rekke grunnleggende forutsetninger. Deretter kan
du opptjene poeng på forskjellige måter gjennom
et poengsystem. Det finnes fire sertifiseringsnivåer: sertifisert, sølv, gull og platina. Ca. 10-30 % av
poengene til en bygning kan oppnås ved at materialprodusentene leverer dokumentasjon som oppfyller
LEED®-kravene eller -kriteriene. Ettersom Rockpanel
fasadekledning er fremstilt av basalt, et naturlig og
fornybart råstoff som er fullt ut gjenvinnbart, kan
bruken av våre fasadeplater gi LEED-poeng i materialkategorien.

DGNB har sertifiseringsordninger for både nybygg
og eksisterende bygg. Det deles også ut Climate
Positive-priser til bygninger som er dokumentert
CO2-nøytrale basert på deres faktiske forbruksdata. DGNB-ordningen ser på alle faser en bygning
gjennomgår, og et DGNB-sertifikat kan oppnås på
fire forskjellige nivåer: bronse, sølv, gull og platina.
Rockpanel kan bidra på mange måter, fordi det er
fremstilt av et bærekraftig, resirkulerbart materiale.

Alle sertifikater inkludert EPD-er, kan
lastes ned fra
www.rockpanel.no/bruksomraader/
ressurser/sertifikater.
Les mer om Rockpanel og bærekraft
på hjemmesiden vår,
www.rockpanel.no/om_oss/Var_
tankegang/baerekraft/

Men Rockpanel-produktene scorer også høyt på de
økonomiske og sosiokulturelle aspektene.

Og ettersom Rockpanels produkter passer perfekt
til en ventilert fasade, som kan bidra til å øke byggets energieffektivitet og inneklimakvalitet, kan
det hentes enda flere LEED-poeng her. Videre kan
Rockpanel gi poeng for den tredjepartsverifiserte
EPD, som finnes for alle våre produkter, vår gjenbruksordning, ROCKWOOL Sustainability Report,
ROCKWOOL-konsernets etiske retningslinjer for
leverandører samt vår oppfyllelse av REACH.
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FULL
DESIGNFRIHET
MED
ROCKPANEL
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Rockpanels store produktsortiment er den ultimate verktøykassen når du vil skape attraktive boliger.
Uansett om du skal renovere en liten bygningsdetalj, en hel fasade eller en hel bydel, finnes det alltid en perfekt
løsning. All nødvendig funksjonalitet er naturlig innebygd i produktet: holdbarhet, brannsikkerhet, bærekraft og
enkelt vedlikehold. Rockpanel kledning har alt dette og gir deg som arkitekt helt frie tøyler når det gjelder farger,
design og festemuligheter. Rockpanel gir full designfrihet.
Fra ubegrenset antall farger og designmuligheter til ulike glansgrader, festemuligheter og hjørneløsninger.
Platene kan skjæres til i alle dimensjoner, størrelser og former, samt bøyes og vris.
Til renoveringsprosjekter som krever en helt unik design, tilbyr Rockpanel også skreddersydde løsninger.
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ROCKPANEL
WOODS

Gi bygningen et vakkert og naturlig uttrykk som kan danne
en varm og levende ramme for bygningens brukere.
Tilfør fasaden et intenst, varmt og levende uttrykk av tre.
Rockpanel Woods tilfører bygningen et uttrykk som tre.
Samtidig oppnår bygningen den lange holdbarheten,
dimensjonsstabiliteten, brannsikkerheten og det lave
vedlikeholdet som kjennetegner en fasade utført i stein.

UNIK AV NATUR.

CARAMEL OAK

RHINESTONE OAK

SLATE OAK

CARBON OAK

MARBLE OAK

CERAMIC OAK

BLACK OAK

EBONY SLATE

EBONY GRANITE

EBONY LIMESTONE

EBONY MARBLE

EBONY AGATE

MERBAU

BEECH

TEAK

ALDER

OAK

CHERRY

MAHOGANY
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ROCKPANEL
NATURAL

SAMSPILL MED ELEMENTENE.
Den sanne skjønnheten til en fasade kan av og til være helt puristisk. Våg å la sol, vind og regn være aktive
medspillere. Uten påføring av maling eller overflateforsegling, får de ubehandlede Rockpanel Natural elementene til å spille en aktiv rolle i patineringen av fasaden. Fra første dag inngår bygningen på en organisk og
interaktiv måte som en naturlig del av omgivelsene.
Rockpanel Natural platene har ingen overflatebehandling, og vil derfor forandre seg som følge av påvirkninger
fra omgivelsene. Som med andre naturmaterialer som tre, betong og stål vil sollyset med tiden medføre en
naturlig forvitring og fargeendring.

FARGE ETTER
MONTERING

VEILEDENDE FARGE
ETTER 6 UKER
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ROCKPANEL
STONES
INSPIRERT AV NATUREN.

La deg inspirere av naturens mange steintyper, og design fasaden med et naturlig uttrykk av stein.
Bygg med steinens styrker, men med et fleksibelt materiale som lett kan tilpasses bygningens form og dimensjoner.

MINERAL EARTH

MINERAL CHALK

MINERAL SILVER

MINERAL CLAY

MINERAL GRAPHITE

MINERAL RUST

MINERAL LIMESTONE

BASALT ZINC

BASALT IRON

BASALT ANTHRACITE

CONRETE PLATINUM

CONCRETE ASH

CONCRETE SAND
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ROCKPANEL
COLOURS
SPENNENDE FARGEPALETT.

La fasaden din gå i ett med omgivelsene. Eller la den skille seg ut i bymiljøet.
RAL

Opplev fullkommen frihet til å designe en bygning i nesten alle tenkelige farger.
Rockpanel Colours er det perfekte valget for et fargefast dekorativt statement.

00 50

RAL 2

Rockpanel Colours paletten inneholder nesten enhver tenkelig RAL/NCS-farge,
men leter du etter en helt spesifikk farge, tilbyr vi også
brukerdefinerte
farger.
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10

RAL

ROCKPANEL
METALS*

MAKE YOUR METAL VISION ROCK.

YELLOW GOLD

CLASSIC GOLD

SILVER

PLATINUM

Gi fasaden et elegant, industrielt uttrykk med Rockpanel Metals. Med sin spesielle overflate tryller
Rockpanel Metals enestående effekter frem på fasaden når den rammes av lys.
Rockpanel Metals består av to serier: Elemental Metals-serien, som består av de viktigste edelmetallene,
samt Advanced Metals-serien, som har fått en spesiell rustikk patinert finish.

* Alle Rockpanel Metals design er retningsbestemte unntatt Elemental Grey Aluminium og Elemental White Aluminium.
Det kan oppstå fargevariasjoner hvis man ikke er oppmerksom på dette ved montering.

WHITE ALUMINIUM

GREY ALUMINIUM

STEEL

GUNMETAL

ULTRAMARINE

COPPER

VERDIGRIS

DARK COPPER

BRONZE

ELECTRUM

BRASS

TITANIUM
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ROCKPANEL
CHAMELEON
SPENNENDE FARGESKIFTE.

LIGHT PURPLE - LIGHT BROWN

Gjør bygningen til et blikkfang som til stadighet skifter uttrykk,
og som alltid imponerer og inspirerer.
Fargenyansen skifter hele tiden avhengig av lysforhold og
vinkelen man ser på bygningen fra. Hemmeligheten bak disse
levende fargene er et spesielt lag med krystalleffekt.
Krystalllagets virkning er holdbart og godt beskyttet.
PURPLE - GREEN - BLUE

RED - GOLD - PURPLE

GREEN - BROWN
57

ROCKPANEL
UNI

SÅ VAKKERT OG ENKELT KAN DET GJØRES.
Tidløse arkitektoniske ideer kjennetegnes ved klarhet. Hvis du ønsker en
funksjonell løsning i klassiske farger, er Rockpanel Uni det rette valget.
Rockpanel Uni er velegnet til gavler, gesims, kvister, løsninger langs takutstikk
og andre bygningsdetaljer, og passer til ethvert budsjett.

RAL 9016

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7021

RAL 9011
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ROCKPANEL
LINES2

PLANKER – NÅR DET SKAL VÆRE RENE LINJER.
Lek med tradisjonelle fasadeuttrykk – bruk linjer som et gjennomgående element
eller som en stilistisk detalj. Med Rockpanel Lines² planker kan du som designer
tillate deg å nytolke den klassiske not- og fjærprofilen.
Rockpanel Lines2 er også perfekt til mindre deler av fasaden på en bygning eller
til kledning langs takutstikk. Hvis du vil oppnå en dynamisk effekt, kan du velge å
kombinere de to breddene (S og XL).

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7004

RAL 7016

GRÅ
(færdig primer)
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ROCKPANEL PREMIUM
SKREDDERSYDDE FASADELØSNINGER.

Hvis du ikke ønsker å gå på kompromiss med design og detaljer i prosjektet ditt, er Rockpanel Premium fasader
det riktige valget. Med Rockpanel Premium får du alle fordelene med Rockpanel fasadeplater, samt en rekke
valgmuligheter som faller utenfor normen.
Som standard er Rockpanel Premium-platene A2-s1,d0, og leveres med ProtectPlus som beskytter mot smuss
og graffiti.
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Kun fantasien setter grenser

Matt, halvblank eller høyglans

Uansett hvilken idé du har, tilpasser Rockpanel Premium seg
dine ønsker – med individuelle farger og design, samt
individuelle formater nøyaktig etter mål.

Rockpanel Premium tilbys i tre forskjellige glansnivåer:
Matt, halvblank eller høyglans.

Skjult feste

Individuelle design

Ingen synlige skruer eller nagler – bare den rene fasaden.
Vårt system for mekanisk skjult innfesting sikrer rask og enkel
montering og garanterer full stabilitet.

Kombiner alle våre farger, design og overflater akkurat slik du
ønsker. Kombiner f.eks. mønstrene fra Woods eller Stones med
effektene fra Chameleon eller Metals.

Coppergate, Swansea, Storbritania
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FESTEELEMENTER OG HJØRNELØSNINGER

MANGE
MONTERINGSMULIGHETER
Skruer, nagler, spiker, lim eller usynlig feste – du bestemmer.
Rockpanel-platene kan monteres på mange forskjellige måter. For synlig mekanisk montering, bruk skruer
eller nagler. Disse kan matches til fargen på fasaden
eller bevisst velges i en kontrastfarge.

En mer diskret variant er en spiker som er nesten
usynlig. Usynlig feste er også en mulighet med
Tack-S limsystemet.

Rockpanel tilbyr også et sertifisert skjult festesystem.
Det gjør det enkelt for deg å skape en helt ren
fasade med usynlig mekanisk festing.

Skruer

Spiker

Skjult mekanisk feste

Nagler

Lim
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ROCKWOOL
ISOLASJON
TIL VENTILERTE FASADER
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ROCKWOOL
®
REDAir
TRE UNIKE SYSTEMER
OR FASADEISOLERING

REDAir er en komplett familie av
isolasjonssystemer til ventilerte
fasader og fungerer perfekt til både
renoveringer, nybygg, boligblokker
og eneboliger.
REDAir-familien består av tre unike
systemer: REDAir Flex, REDAir Multi
og REDAir Link.
For mer informasjon, se www.
rockwool.no
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REDAir MULTI
En galvanisert stålprofil med innebygde friksjonselementer for innfesting i isolasjonen. Kan rettes opp
slik at du kan justere fasaden og korrigere ujevnheter.
•

Systemet består av: stålprofil, klips, festebeslag,
glidebeslag, T-profil i aluminium og skruer.

REDAir LINK
Harde, komprimerte plater av steinull som monteres
rundt vinduer eller dører. Gir en uorganisk løsning
med minimale kuldebroer. Vinduer og dører monteres i platene.
•

Systemet består av: hjørnebeslag, forlengelsesbeslag og skruer.

REDAir FLEX
Lekter av tre som monteres med friksjonsplate på
plankens bakside for montering i isolasjonen.
En enkel løsning for montering av valgfritt fasademateriale.
•

Systemet består av: trelekt i C 24 kvalitet,
friksjonsplate, skruer og bits.

REDAir PLATE
En isolasjonsplate av steinull med flex-soner på to
sider, som gir tette skjøter og minimale kuldebroer.
•

Systemet består av: monteringsskruer, skive og
bor. Lambdaverdi: 0,033 W/mK

•

Mål: 600x1000 mm

•

Tykkelse: 100-350mm
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Ta kontakt med oss!

Rockpanel-teamet står klar til å hjelpe deg gjennom alle faser av renoveringsprosjektet ditt – fra inspirasjon, planlegging og design til utførelse. På Rockpanels hjemmeside kan du finne masse relevante opplysninger som sertifiseringer, produktdatablader, tegninger og CAD-detaljer.
Du kan også bestille gratis vareprøver.
Hvordan ser ditt neste oppussingsprosjekt ut? Rockpanel-teamet står klart til å sparre med deg, og yte support når du har bruk for det. Hvis
du har spørsmål, trenger rådgivning, vil bestille dokumentasjon eller Rockpanel vareprøver, eller ønsker å booke et møte, enten fysisk eller
virtuelt, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss:

På e-post: info@rockpanel.no
På telefon: 22 02 41 35
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www.rockpanel.no
Finn ut mer om oss, se inspirerende prosjekter og bestill en vareprøve.
Part of the ROCKWOOL Group

www.instagram.com/rockpanel
Bli inspirert av Rockpanel prosjekter.
www.facebook.com/rockpanel
Følg oss og vær den første til å lese om våre nyeste
internasjonale prosjekter.

Følg oss for siste nytt og oppdateringer.
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