FASADER
PRODUKTER
& INSPIRASJON

Part of the ROCKWOOL Group

Basiskledning

Enkel renovering med
et flott resultat

Naturfasader
Lek med naturlige
overflater og design

Designfasader

Velg form og farge

Funksjonelle fasader, gavler, brystninger, takutstikk eller gesimser. Lett
å vedlikeholde. Ideell til fornyelse
og renovering av eneboliger.

Fasader med et naturlig uttrykk som
passer harmonisk inn i omgivelsene.
I tråd med natur og miljø.

Uttrykksfulle designfasader til imponerende bygninger. Med friheten til
selv å velge farge, flate og form for å
virkeliggjøre enhver visjon.
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Side 54-63

Side 64-75
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Alt du trenger –
og mer til!
De mange bruksmulighetene for de ulike fasadeløsningene krever en klar struktur, slik at du enkelt kan finne
en løsning som oppfyller arkitektkravene dine.
Produktene er inndelt etter de arkitektoniske og
tekniske kriteriene som er avgjørende for et byggeprosjekt.

Premiumfasader

Innhold

Skap et enestående
uttrykk

Vår virksomhet................................................
Designfrihet....................................................
Materialkvalitet...............................................
Produkter........................................................
Tilbehør..........................................................
Teknisk informasjon........................................

Hvis du vil skape noe helt ekstraordinært, trenger du full designfrihet.
Rockpanel Premium tilbyr alt du
trenger.
Side 76-81
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Vår virksomhet

Release the
natural power
of stone to
enrich
modern living

Vår virksomhet

Vi har et klart mål
Vårt mål er å gi liv til steiner i alle naturmaterialets fasetter.
Det er vår misjon, som et nytt kapittel i
ROCKWOOL Groups historie.
La oss starte et nytt kapittel sammen!

Vi er en familie

ROCKWOOL Group ønsker å berike menneskers liv
på en bærekraftig måte. Produktutvalget gjenspeiler
mangfoldige behov, slik at du kan nyte moderne
komfort samtidig som du reduserer CO2-fotavtrykket.

Rockfons akustiske løsninger beskytter mot
uønsket støy, og gir samtidig alle ord og lyder
en klar og presis klang.

ROCKWOOL isolering bidrar til å skape
energieffektive og trygge omgivelser for
mennesker og miljø.

Intelligente spesialfibre som brukes til f.eks. bremser,
skinner, belegg og pakninger.

Våre innovative fasadeløsninger gir deg friheten
til å sette selv de villeste designideer ut i livet.

Produkter fra Grodan hjelper deg med å øke
planteveksten, øke kvaliteten og redusere
driftsrisikoene.
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Vår virksomhet

Fasader utført i naturlig basalt:
Pålitelig beskyttelse og flott design.

Du har en klar idé til bygningens form og funksjon.
Med Rockpanel kan du designe fasaden tilpasset dine
visjoner.
Vi har mer enn 25 års markedserfaring. Utgangspunktet er det naturlige råstoffet som vi bruker til produksjonen av alle fasadeplatene våre: Basalt.
Den vulkanske steinarten finnes i nesten ubegrensede
mengder i naturen og utgjør basismaterialet for
fasadeplatene våre.
Platene kan resirkuleres og har en ETA-dokumentert
levetid på minimum 50 år. Det gjør Rockpanel fasadeplater til et enestående, bærekraftig byggemateriale.

Siden fasadeplatene våre er fremstilt av steinullfibre,
oppfyller de de strengeste kravene til strukturell
brannsikring og bidrar dermed til optimal beskyttelse
av mennesker og miljø.
En Rockpanel-fasade forener en rekke egenskaper:
Lang levetid, bærekraft, lav vekt, enkel montering og
bestandighet mot vær og vind.
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Hvert materiale
har sine styrker
Fasadekledning er brukt så lenge det har
eksistert bygninger. For å beskytte, isolere
og sikre dem en lang levetid.
Naturligvis også for å tilføre dem eksklusivitet
og sette vårt eget estetiske preg på dem.
Tradisjonelle materialer som stein og tre
besitter ofte bare én av egenskapene som
er avgjørende for fasader.
Det ideelle fasadematerialet skal ha alle
disse kvalitetene.
Og det har Rockpanel fasadekledning!

Vår virksomhet

Et materiale som har alt:
Rockpanel fasadekledning
Designfrihet
Mer enn 200 farger og design
Skreddersydde løsninger
Bøying og vridning
Fresing av mønstre
Smale skjøter

Monteringsfordeler
Lav vekt
Bearbeiding med
standardverktøy
Formfast

Bærekraft
Kan resirkuleres
Naturlig råmateriale (basalt)
ETA-bekreftet levetid er
minimum 50 år
Vannbasert overflatemaling

Holdbarhet
Farge- og UV-bestandig
Fuktbestandig
Lav termisk ekspansjon
Lite vedlikehold
Smussavvisende

Brannsikkerhet
Materialklasse A2-s1,d0 i alle
design
Ingen brennende dråper
Ingen brannhemmende
tilsetningsstoffer
Side
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Designfrihet

Gi liv til
fasaden med
farger!
Mer enn 200 farger
og design

Samspillet mellom farger,
glansnivåer og design kan gi
fasaden et enestående uttrykk.
Slipp kreativiteten løs og velg
mellom mer enn 200 farger og
designmuligheter.
Eller velg din egen farge – du
kan velge blant nesten alle RAL
og NCS-fargenyanser.

Rockpanel
Lines²

Velg en av våre
RAL-farger eller en
grunnmaling som er
klar til overmaling.

Designfrihet

Rockpanel
Uni

Velg blant et utvalg
av RAL-farger for en
enkel og funksjonell
løsning.

Rockpanel
Ply

En grunnmaling som
er klar til overmaling
i ønsket farge.

Rockpanel
Natural

Et rått og rent
design som får en
varm, mørk
brunaktig patina.

Rockpanel
Woods

Et bredt utvalg av
tredesign med et
naturlig uttrykk.

Rockpanel
Stones

En rekke steindesign
med dybdevirkning.

Rockpanel
Colours

Velg ønsket
fargetone blant alle
RAL/NCS-fargene
våre.

Rockpanel
Metals

Industrielt uttrykk
med skinnende
metalldesign.

Rockpanel
Chameleon

Ektravagant design
som skifter farge
avhengig av lys og
synsvinkel.

Rockpanel
Premium

Kombiner mer enn
200+ farger og
design for en unik
fasade.

Matt,
halvblank eller
høyglans?
Du velger selv!

Velg et glansnivå som
passer best til ditt design,
eller kombiner forskjellige
glansnivåer for en enda
bedre effekt.

Designfrihet

Design med ulike glansnivåer

Lek med lyset
Når du skal realisere prosjektet ditt, skal hver eneste detalj være perfekt.
Derfor tilbyr vi tre forskjellige glansnivåer: matt, halvblank og høyglans.
Hvert glansnivå har sitt eget uttrykk. Og ved å kombinere de forskjellige
glansnivåene kan du leke ytterligere med lyset og skape et personlig uttrykk.

Matt

Side
17

Halvblank

Høyglans

Linjespill og individuelle formater skaper en personlig fasade –
fleksibelt og effektivt

Alt starter med din visjon for bygningen

Rockpanel kan tilpasses individuelle behov

I tillegg til farge og materiale er det først og fremst utformingen av fasaden
som skaper bygningens karakter og setter sitt preg på omgivelsene.
Med Rockpanel kan du selv bestemme disse parametrene – kunstnerisk
frihet og høyeffektiv lønnsomhet.

Hvis du ønsker et spesielt plateformat til utformingen av fasaden din, så
produserer vi det – skreddersydd etter mål.
Takket være vår innovative produksjonsprosess, kan vi levere produkter
i alle lengder mellom 1700 og 3050 mm.
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Designfrihet

1700 mm

En fasade som matcher både visjon
og budsjett

3050 mm

Rockpanel fasader er lette og raske
å montere. Individuelle plateformater
minimerer avfall, og du oppnår en
kostnadseffektiv løsning.
Sluttresultatet kan dermed realiseres
nøyaktig etter dine ønsker for bygningen.
Fordi det ganske enkelt passer – både når
det gjelder utforming, tidsplan og budsjett.

1200 mm/
1250 mm
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Design
med naturens
former
Bøy og form
platene

Hvis du ser naturen som den
største arkitekten av dem
alle – så vil Rockpanel være
et naturlig valg.
Bøy og form fasaden din for et
klart og rent uttrykk.
Du bestemmer formen, og
Rockpanel tilpasses etter dine
ønsker.

Designfrihet

Design med buer og kurver

Design med buer og kurver
Uansett hvilke visjoner du har for bygningen, kan de virkeliggjøres med
Rockpanel fasadeplater.
Fortell historien som skjuler seg bak arkitekturen på fasadens overflate.
Gjør bygningen din til et blikkfang med organiske former.
Bøy og vri Rockpanel fasadematerialet til ønsket form – også sirkelformet hvis
du ønsker det. Form i radier større enn 1900 mm med Rockpanel Durable.
Fasadematerialet er lett å bøye og vri, slik at det oppnår nesten alle tenkelige former. Det skjer ganske enkelt på byggeplassen uten forbehandling.
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Lek med lys
og skygge
Fresing og
perforering

Gi fasaden en ekstra dimensjon:
Skap et ekstra visuelt element og
lek med lys og skygge ved å
frese eller perforere fasadekledningen.
Bruk det som et dekorativt eller
funksjonelt element.

Designfrihet

Design med fresing eller perforering

Gi fasaden et flott designuttrykk
Gi fasadekledningen et elegant uttrykk. Integrer firmalogo, mønstre,
motiver eller tekster i fasaden. Bygningens design og budskap fremstår på
denne måten krystallklart – bokstavelig talt på fasaden.
Det er mulig å ta hensyn til prosjektspesifikke ønsker og krav under utviklingen av individuelle løsninger. Som arkitekt har man mange designmuligheter
innenfor fresing og perforering, og vi hjelper gjerne til med å virkeliggjøre
ideen din.
Denne bearbeidingsformen gjør Rockpanel fasademateriale unikt, og er
enkel å realisere fordi det ikke skal etterbehandles.
Ved hjelp av perforering og lysinnslipp kan det skapes en interessant lys- og
skyggevirkning.

Lysutslipp gjennom perforeringer.
På denne måten skapes det en flott optisk effekt når det er mørkt.
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Elegant fra
alle vinkler
Hjørner og kanter
som designelement

Med en nøye utvalgt hjørneprofil eller en diskret innfesting kan
du gi fasaden et mer attraktivt
designuttrykk.
På denne måten viser elegante
fasader at de også kan ha kant.

Designfrihet

Design hjørner og kanter

Fremhev fasadehjørner og kanter
Skjøter og hjørner fremhever fasadedesignet.
Kantene på Rockpanel-fasadeplater skal ikke behandles for å beskytte
mot fukt. Velg hjørneløsningen som gir designet ditt mest dybde og den
endelige finishen.
Du bevarer den kreative friheten i forbindelse med utformingen av
fasaden – helt ned i hvert eneste hjørne.
Med profil i platefargen eller med maling av kantene med balanserte
farger. Rockpanel-profiler i eksklusivt aluminium som kan fås i nesten alle
RAL/NCS-farger. Fuge-, hjørne-, og tilslutningsprofiler velges avhengig
av produkt og innfesting.
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Fest fasaden
slik du vil
Skruer, nagler, spiker, lim eller skjult
innfesting

Skjult, diskret eller fullt synlig.
Du kan velge fritt mellom
festesystemer.
Festingen av Rockpanel fasadeplater handler ikke bare om
tekniske krav. Det er også et
designelement.

Designfrihet

Design med ulike festemetoder

Skruer, nagler, klips eller skjult innfesting.
Du kan velge fritt.
Rockpanel plater kan monteres på mange forskjellige måter.
Skruer eller nagler brukes til synlig mekanisk montering. De kan matches
etter fasadens farge eller som en bevisst kontrast.
En mer diskret og mindre synlig variant er spiker som knapt kan ses.
Sist, men ikke minst tilbyr vi et skjult festesystem. Med det kan du enkelt
skape en ensartet fasade med usynlig mekanisk feste.

Skrudd på tømmer

Naglet til aluminium

Skruer

Limsystem

Skjult feste

Lim
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Nagler

Skjult innfesting

Spikret på tømmer

Spiker

Materialkvalitet

Rockpanel: Den rette kledningen for moderne fasader –
og løsningen for morgendagens bygninger
Slipp kreativiteten løs og skap
uforglemmelige bygninger

Ta hensyn til miljøpåvirkninger

Ta ansvar for samfunn og miljø

Full designfrihet

Robust og alltid værbestandig

Integrert bærekraft

Fasader definerer bygninger. Derfor er optimal
designfrihet så viktig. Kombiner alle våre
farger, design og overflater etter eget ønske.
Kombiner f.eks. design fra Rockpanel Woods
eller Stones med effektene fra Rockpanel
Chameleon eller Metals.

Uansett om det er langvarig og intens sol,
snø, frost eller konstant regn: En fasade av
høy kvalitet er værbestandig både visuelt
og mekanisk. Det er avgjørende for å
oppnå lang levetid, og det krever robuste
fasadematerialer.
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Materialkvalitet

På grunn av klimaendringene er miljøvennlige
materialer et vesentlig krav i bærekraftige
bygg. Bærekraft er en avgjørende faktor i alt
vi gjør. Basalt, grunnmaterialet i fasadeplatene
våre, er et nærmest ubegrenset råmateriale
i naturen og det kan resirkuleres. Et ansvarlig
valg nå og i fremtiden.

Ta hensyn til fremtiden

Høy sikkerhet

Enkel håndtering

Lite vedlikehold

Pålitelig brannsikkerhet

Slipp kreativiteten løs

Brannbeskyttelse er ofte en teknisk og estetisk
utfordring. Den må oppfylles ved bruk av
brannsikre materialer. Våre Rockpanel A2
plater er klassifisert som Euroklasse A2 – det
miljøbevisste valget for høye bygninger og
høyrisikobygg. Sikkerheten kommer først – alltid.

Full fleksibilitet i håndteringen sikrer høy
effektivitet og minimalt med svinn. De
robuste, men fleksible og lette Rockpanel
Premium-platene er enkle å montere.
Monteringen kan utføres med standardverktøy som håndsag, sirkelsag, stikksag
og skrumaskin.

Bygninger skal være visuelt tiltrekkende i
mange tiår. Holdbarhet krever enkelt vedlikehold og stell. I tillegg til optimal fargeekthet,
er også de selvrensende egenskapene viktige.
Det betyr at det meste av smusset på fasaden
rett og slett skylles bort av regnvann.
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Bygg bærekraftig
med Rockpanel

Alle Rockpanel-produktene er bærekraftige –
fra naturens side.
På samme måte som alle andre
ROCKWOOL-produkter fremstilles de av
basalt – et råstoff som finnes i nesten
ubegrensede mengder og som kan resirkuleres i produksjonssyklusen.
Vi streber etter at våre produkter bidrar
til et sunt miljø og en bærekraftig bruk av
ressursene i alle faser av livssyklusen.

Materialkvalitet

Byggeplass

Bærekraft fra start
til slutt

Bruk av
produktene

Vi har en eksternt verifisert miljøvaredeklarasjon
(EPD i henhold til EN15804), som er verifisert av
IBU og dokumenterer Rockpanel fasadekledningens
gode miljøegenskaper. Produksjonen av Rockpanel er
sertifisert etter ISO 14001. Alle Rockpanel fasadeplater
har en levetid på minimum 50 år, noe som er offisielt
bekreftet av en uavhengig tredjepart (ETA).

t gjennbru
ge

E

Sertifikater

«Upcycling» av sekundært råmateriale fra
andre industrier

Lang
levetid for
produktene

l er

Alt starter med basalt – råmaterialet i alle våre fasadeplater. Denne vulkanske steinarten er tilgjengelig i
rikelige mengder – jorden produserer hvert år 38 000
ganger mer basalt enn ROCKWOOL bruker.
Takket være vår unike og høyeffektive produksjonsprosess er vi i stand til å produsere mer enn 400 m2
Rockpanel-plater av kun 1 m3 basalt. Vi bruker bare
grønn strøm i alle våre fabrikker og kontorbygninger.
Produksjonsavfall blir resirkulert, og opptil 50 % av
råmaterialet i fasadeplatene våre er resirkulert materiale.

Produksjon
av nye
steinull
produkter

Utvinding av basalt
- en utømmelig
ressurs

s r å mate r ia

Effektiv produksjonsprosess

k

re
Vo

Bærekraft er en viktig faktor i alt vi gjør. Vi ønsker å
bidra til en bedre verden og ta vare på kloden vår for
fremtidige generasjoner. Men hvordan bidrar vi til
dette?

Nedrivning/renovering

Rockpanel resurkuleringsordning
Råmateriale

Basalt: Naturlig og finnes i rikelige
mengder
Bruk av lokale ressurser i nærheten
av produksjonsanlegget
Opptil 50 % resirkulert materiale
Produksjonsprosess

Resirkulert produksjonsavfall
1 m3 basalt blir til > 400 m2 plater
Vannbasert maling og belegg
Gjenvinningsanlegg
ISO 14001-sertifisert
Bruk av grønn energi
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Installasjon og bruk

 nkel og sikker bearbeiding
E
Lite vedlikehold
Høy brannsikkerhet
Påvirkes ikke av fukt eller
temperatursvingninger
Offisielt bekreftet levetid 50 år (ETA)
Gjenvinning

Fullt resirkulerbar
Ingen kvalitetsforringelse

Sikkerheten har
høyeste prioritet

Vi mener at alle har krav på sikre og trygge
omgivelser, uansett hvor man bor, arbeider,
leker eller lærer: Sikkerhet er alltid det
viktigste.
Her er det avgjørende at man gjør de rette
materialvalgene. Rockpanel fasademateriale
er fra naturens side både brannbestandig
og har svært høy temperaturbestandighet.
Med Rockpanel er du alltid på den sikre
siden med byggene dine.

Materialkvalitet

Designfrihet med integrert
brannsikkerhet
Brannsikkerhet som standard

Ubrennbar

Nå kan du kombinere design og brannsikkerhet når
du skal realisere prosjektene dine.
Rockpanel-fasader er fra naturens side både holdbare,
værbestandige og robuste. Steinullfibre bidrar til svært
høy temperaturbestandighet.
Rockpanel-fasadeplater bidrar heller ikke til brannutbredelse fordi ingen brennbare deler kan løsne eller
falle av.

Rockpanel anbefaler ubrennbar (minimum brannklasse
A2-s1, d0 i henhold til EN 13501) for høyhus og såkalte
høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem
osv.).
Med Rockpanel A2 fasadekledning i kombinasjon
med ubrennbar isolering, f.eks. ROCKWOOL steinull,
er du sikker på at bygningen din oppfyller alle norske
byggtekniske forskrifter.
Med en underkonstruksjon i aluminium eller stål
oppfyller denne kombinasjonen kravene iht. den
europeiske materialklassen, som dermed er klassifisert
som ubrennbar i henhold til de norske byggtekniske
forskriftene.

Brannsikkerhet
Brannklassifiseringen av Rockpanel fasadeplater er
basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering
av mineralull. Les mer om bruksområdene som er
omfattet av denne klassifiseringen i relevant
ytelsesdeklarasjon (DoP).

Kompaktlaminat
FR varemerke 1

216

Kompaktlaminat
FR Varemerke 2

200

Aluminiumskomposit
Materiale FR Varemerke 1
(4 mm)

68,9

Rockpanel Durable B (8mm))

39,5

Rockpanel A2 (9 mm)

31,8

Fibersement Varemerke 1
Aluminiumskomposit Materiale A2 Varemerke 1 (4 mm)

23,03

Fibersement Brand 2

12,75

Plate type

17

Brennverdi
(MJ/m²)

Høy brannsikkerhet på med Rockpanel
A2 plater sin svært lave PCS-verdier.
Produktene i grafen er 8 mm tykke med
mindre andet er angitt.
FR: Fire Retardent
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Elegant design
som trosser
værelementene

Med en ventilert klimaskjerm kan du
beskytte den utvendige isolasjonen og
bygningens interiør mot sol, nedbør og
fukt.
Selve Rockpanel fasadematerialet er
også godt rustet til å tåle alle former for
værpåvirkning. Overflaten står imot
permanent sol, vind og regn.
Fargenes friskhet og glans bevares over
flere tiår. Dessuten er Rockpanelfasadematerialet enkelt å vedlikeholde.

Materialkvalitet

Beskyttet for fremtiden
og lett å vedlikeholde
Lett å vedlikeholde fra naturens side

Enda bedre beskyttelse med ProtectPlus

Garanti

Alle Rockpanel fasadeplater er utstyrt med en transparent vannbasert maling – med unntak av Rockpanel
Natural og Rockpanel Ply.
Dette belegget beskytter fasaden din mot UV-stråler og
bevarer fargene i årevis.
Fasadematerialet vårt er så lett å vedlikeholde at det er
tilstrekkelig å rengjøre platene med vann en gang i året.

ProtectPlus gir fasaden din ytterligere beskyttelse. Det
transparente belegget øker UV-bestandigheten ytterligere, og gir fasaden en selvrensende effekt. Det betyr
at urenhetene på fasaden rett og slett skylles bort av
regnvann. Selv graffiti kan fjernes uten å skade fasaden.
Rockpanel Premium, Woods, Stones, Chameleon og
Metals (unntatt Aluminium White og Aluminium Grey)
er belagt med ProtectPlus som standard. Rockpanel
Colours kan leveres med ProtectPlus på forespørsel.
Les mer om rengjøring og vedlikehold i «Rengjøring
og vedlikeholdsveiledning» på nettstedet vårt.

Rockpanel kan tilby 10 års prosjektgaranti
på følgende produktlinjer: Rockpanel Lines²,
Uni, Structures, Colours, Woods, Stones,
Metals og Chameleon.
På Rockpanel Premium kan vi tilby 15 års prosjektgaranti. Produktene må håndteres i henhold
til anvisningene for lagring, håndtering og rengjøring i et normalt miljø. Denne garantien forutsetter at prosjektet registreres hos Rockpanel.
Hvis du vil vite mer, kan du bestille en kopi av
garantisertifikatet vårt.

Før
Etter
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Tåler alle
miljøpåvirkninger

Skap en harmonisk og minimalistisk fasade
med tett montering. Rockpanel fasadeplatene påvirkes ikke av temperatursvingninger,
fukt eller regn. Fordelen ved dette er at
platene hverken krymper eller utvider seg,
men opprettholder dimensjonene under alle
forhold.

Materialkvalitet

Enestående dimensjonsstabilitet:
Påvirkes ikke av fukt eller temperatursvingninger
Horisontale og vertikale samlinger

Linjær utvidelseskoeffisienten
Rockpanel (10.5 . 10-3)
Betong (12 . 10-3)

Rockpanel

RP

Fibersement (15 . 10-3)

5mm

Kompaktlaminat (27 . 10-3)

3∙10-3 mm/
m∙K

HPL/FCB

9 ∙10-3 mm/ 15 ∙10-3 mm/ 21∙10-3 mm/ 27∙10-3 mm/
m∙K
m∙K
m∙K
m∙K

10mm

Høy dimensjonsstabilitet

Fuktbestandig

I likhet med det opprinnelige materialet er Rockpanel
fasadeplater formfaste. Selv store svingninger i temperatur eller luftfuktighet medfører praktisk talt ingen
endring i lengde og bredde.
Siden utvidelseskoeffisienten til og med er lavere enn
for betong, vil fasadekonstruksjonen med Rockpanel
fasadeplater i svært liten grad utsettes for spenninger.
Du kan jobbe med smale fuger på 5–6 mm. For
spesielle bruksområder er det også mulig å montere
med tette fuger.
Du oppnår en naturlig og jevn fasadeoverflate, og
kan derfor trygt oppføre utoverhellende fasader med
avrundede former.

Med Rockpanel fasadeplater trenger du ikke å
bekymre deg for fuktpåvirkning, og kantforsegling
er ikke nødvenidg.
Hvis det skulle være fukt bak klimaskjermen, avgis
dette direkte til omgivelsene uten endring av de mekaniske eller optiske egenskapene.
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Rask og enkel
montering

Sikker, effektiv og rask bearbeiding av
byggematerialer er et viktig argument i
forbindelse med fasadekledning.
Rockpanel fasadeplater har lang levetid på
samme måte som stein og er like enkle å
bearbeide som tre. Platene er også veldig
lette. Bearbeidingen gjøres raskt og fleksibelt med standardverktøy.
Dermed sparer du monteringstid og bygget
blir mer lønnsomt – uten at det går utover
hverken design, form eller funksjonalitet.

Materialkvalitet

Lett å håndtere og
bearbeide
Bearbeiding med standardverktøy

Mulighet for unike detaljløsninger

Rockpanel fasadeplater er like robuste som stein, men
det er lekende lett å bearbeide dem. Fordi de er mye
raskere å kappe og tilpasse direkte på arbeidsplassen
enn andre platematerialer, kan du spare både tid og
kostnader ved montering. Platene kan bearbeides med
alminnelig standardverktøy som håndsag, sirkelsag
eller stikksag av god kvalitet.

Alle design og enhver fasade- eller takløsning kan
raskt og enkelt realiseres med Rockpanel plater.
De kan raskt og enkelt monteres med skruer, nagler,
ringspiker eller lim. Fasadeplatene sages bare til etter
mål på stedet, og kan deretter festes.

Lett å montere
Monteringen av fasaden er lekende lett – Rockpanel
fasadeplater er lettere enn tradisjonelt platemateriale.
En Rockpanel standardplate med en tykkelse på 8 mm
veier kun 8,4 kg/m², noe som gir store fordeler ved
håndteringen på byggeplassen, både under bearbeiding på stedet og ved montering på bygningen.

Vekt
Rockpanel (8 mm)

Kompaktlaminat (8 mm)
Fibersement (8 mm)

5 kg/m2

10 kg/m2

15 kg/m2

20 kg/m2
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Produkter

Hvilket produkt trenger
du til prosjektet ditt?

I arkitektur handler det først og fremst om ideen og
bygningens tema. Og byggematerialene skal møte
behovene dine – ikke begrense dem.
Med våre fasadeløsninger blir det lettere å implementere
ideene dine. Det spiller ingen rolle om du fokuserer
på funksjonalitet eller naturlighet, individualitet eller
prestisjefylt design.
Du vil raskt finne en løsning blant våre fire segmenter
som matcher den arkitektoniske ideen din.

Basiskledning

Enkel renovering med
flott resultat

Funksjonelle fasader og takkledninger som er lette å vedlikeholde.
Ideell til fornyelse og renovering av
eneboliger.

Side
44

Produkter

Naturfasader
Lek med naturlige
overflater og design

Fasader med et naturlig uttrykk som
harmonisk passer inn i omgivelsene.
I tråd med natur og miljø.

Designfasader

Velg form og farge

Uttrykksfulle designfasader til
imponerende bygninger. Med
friheten til å velge farge, flate og
form for å virkeliggjøre enhver
visjon.
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Premiumfasader

Skap enestående
designuttrykk

Med full designfrihet kan du skape
noe helt unikt. Rockpanel Premium
tilbyr alt du trenger.

Basiskledning
Enkel renovering med
flott resultat

Produkter

Produkter

Basiskledning

Perfekt til forskjønnelse og modernisering av mindre bygninger. Enkel og
rask montering uansett om det gjelder forskjønnelse eller renovering: Rockpanel
Basis-løsninger er robuste og egner seg godt til fasader, gavler, brystninger,
takutstikk eller gesimser på alle hustyper. De er enkle å vedlikeholde – og
passer til ethvert budsjett.

Enkel renovering med
flott resultat

Enkel og rask montering, raskt og
effektivt – for ethvert budsjett
Enkel å overmale
Lang levetid
Enkel å montere
Bearbeiding med standardverktøy
som normalt brukes til tre
Lav vekt
Fuktbestandig
Lite vedlikehold

Rockpanel Uni
En enkel stil og lang levetid –
Rockpanel Uni står for tidløst design
og passer til ethvert budsjett.

Rockpanel Ply
Velg en plate uten farge. Du kan
selv male Rockpanel Ply i ønsket
fargetone.
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Rockpanel Uni:
Så enkel kan skjønnhet være
Tidløs tilnærming innen arkitektur
utmerker seg ved klarhet. Hvis du
ønsker en funksjonell løsning i klassiske
farger, er Rockpanel Uni noe for deg.
Lang levetid, rask montering. Velegnet
til gavler, gesimser, underklednig,
løsninger langs takutstikk og andre
bygningsdetaljer – og passer til ethvert
budsjett.

Rockpanel Uni
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Produkter

RAL 9010

RAL 9001

RAL 9011

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7021

Sortimentet
Produktlinje

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Uni

6 mm

1200, 2500, 3050 mm

Uni

* Ytterligere opplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaper
Rockpanel Uni

Rockpanel Uni 6 mm

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

3 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)

Oppgrader eller
renover huset ditt
6 mm

Brann
Brannklasse

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene
som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og
isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Tykkelse

6

mm

Vekt

6,3

kg/m²

EN 325

Masse per volumenhet

1050

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0,37

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF)

< 1.8

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

x 10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,303

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøyestyrke (f05)

≥ 24

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

3567

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaper

Kan lett overmales
Diffusjonsåpen
Fuktbestandig
Enkel å bearbeide med
standardverktøy
Ikke rettningsbestemt

Festeavstand
Maks. Festeavstand

Rockpanel Uni 6 mm
b maks.

a maks.

Ringspiker

400

300

Skruer

400

300
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Rockpanel Ply:
Påfør selv den fargen du ønsker
Finner du ikke ønsket farge i sortimentet, eller vil du gjerne fremheve en
spesiell overflatedetalj på en helt
spesiell og individuell måte? Rockpanel
Ply gir deg friheten til å uttrykke deg
med enhver farge. Den utgjør underlaget for ønskefargen din, og har lang
levetid. Samtidig er den et bærekraftig
alternativ til tre.

Klar til maling i valgt farge
Platene er grunnet fra fabrikken og er
lette å male. Platene kan males med
vanlig maling fra ulike produsenter.

Basic Primer

Grå grunnmaling
som er klar til
overmaling
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Produkter

Sortimentet
Produktlinje
Rockpanel Ply

Produktutførelse
Ply

Tykkelse

Standardmål

8 mm

1200, 2500, 3050 mm

10 mm

1200, 2500, 3050 mm

Ply

Produktegenskaper
Rockpanel Ply 8 mm

Rockpanel Ply 10 mm

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

-

-

Gråskala

ISO 105 A02

B-s2,d0

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Tykkelse

8

10

mm

EN 325

Vekt

8

10

kg/m²

Masse per volumenhet

1000

1000

kg/m3

EN 353

Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)

Basisbruk. Klar til
maling i ønsket farge
8 mm og 10 mm

Brann
Brannklasse
Fysiske egenskaper

Termisk ledningsevne

0,35

0,35

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) Colours

*

*

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

9,7

9,7

x 10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,241

0,241

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaper
Bøyestyrke (f05)

≥ 15

≥ 15

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

3065

3065

N/mm²

EN 310

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Rockpanel Ply 8 mm

Rockpanel Ply 10 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringspiker

500

400

600

500

Skruer

500

500

600

600

 verflate med grunnmaling som er
O
klar til å overmales
Diffusjonsåpen
Fuktbestandig
Bearbeiding med vanlig
standardverktøy
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Naturfasader
Lek med naturlige
overflater og design

Produkter

Produkter

Fasader med et naturlig uttrykk
i perfekt harmoni med omgivelsene

Naturfacader

God arkitektur søker og finner et vakkert samspill med omgivelsene. Med
Rockpanel Naturfasader kan du ta dette helt bokstavelig. Benytt deg av
naturens eget form- og fargespill, og gjør bygningen til en organisk og naturlig del av omgivelsene.

Lek med naturlige
overflater og design

Utform fasaden din i naturens tegn
Naturlig uttrykk
Bærekraftig materiale
Kan resirkuleres
Naturlig patinering (Natural)
Høy brannsikkerhet: A2-s1,d0
for Woods og Stones (på forespørsel)
Lav vekt
Lite vedlikehold

Rockpanel Natural
Den ubehandlede Rockpanel
Natural er rendyrket naturlig.
Platene patinerer naturlig til en
vakker brunaktig farge.

Rockpanel Woods
Gi bygningen din et autentisk og
vakkert treaktig utseende – holdbart
og brannsikkert – med Rockpanel
Woods.

Rockpanel Stones
Gi bygningen din et autentisk og
naturlig steinaktig utseende med
Rockpanel Stones.
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Rockpanel Natural:
I harmoni med elementene
En fasades sanne skjønnhet viser seg
innimellom å være helt naturlig.
Vis mot og la sol, vind og regn være
aktive medspillere. Uten påføring av
maling eller overflateforsegling, lar
Rockpanel Natural elementene medvirke til utformingen av fasaden din.
Bygget ditt blir en interaktiv medspiller fra første dag som en organisk og
naturlig del av omgivelsene.

Rockpanel Natural

Natural – farge
ved montering
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Produkter

Naturlig fargenyanse etter ca.
6 uker (avvik kan
forekomme)

Sortimentet
Produktlinje

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Natural

Durable

10 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Natural

* Ytterligere opplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaper
Rockpanel Natural

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

B-s2,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Brann
Brannklasse

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene
som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og
isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

Ubehandlet.
Rockpanel-plater i
sin reneste form.
Durable 10 mm

Fysiske egenskaper
Tykkelse

10

mm

EN 325

Vekt

10,5

kg/m²

Masse per volumenhet

1050

kg/m3

Termisk ledningsevne

0,37

W/m∙K

EN 10456

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,302

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøyestyrke (f05)

≥ 27

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

4015

N/mm²

EN 310

EN 323

Mekaniske egenskaper

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Rockpanel Durable 10 mm
b maks.

a maks.

Ringspiker

600

400

Skruer

600

600

Blindnagle

600

600

Disse platene utmerker seg med en lang levetid og endrer
uttrykk ved klimapåvirkning på stedet.
Akkurat som for andre naturmaterialer som tre, betong og stål,
vil bl.a. sollys og andre miljøpåvirkninger over tid skape en
naturlig patinering og farge.
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Ubehandlet materiale
Naturlig aldring
Dimensjonsstabil
Råtner og delaminerer ikke

Rockpanel Woods:
Levende som tre og robust som stein
Gi bygningen et vakkert, naturlig uttrykk
som kan danne en varm og levende
ramme for bygningens brukere. Gi
fasaden et intenst, varmt og levende
tremønster. Samtidig kan du oppføre
bygget i moderne arkitektur. Rockpanel
Woods tilfører bygningen et treaktig
uttrykk. Samtidig oppnår bygningen den
lange holdbarheten, dimensjonsstabiliteten og brannbeskyttelsen som kjennetegner en fasade utført i stein.

Rockpanel Woods
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Produkter

Ceramic Oak

Rhinestone Oak

Carbon Oak

Slate Oak

Marble Oak

Caramel Oak

Black Oak

Ebony Agate

Ebony Limestone

Ebony Granite

Ebony Slate

Ebony Marble

Mahogany

Cherry

Alder

Teak

Beech

Oak

Merbau

Sortimentet
Produktlinje
Rockpanel Woods

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Durable

8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Woods

* Ytterligere opplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaper
Rockpanel Woods

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0*

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)
Brann
Brannklasse

Et autentisk tremønster.
Durable 8 mm
A2 9 mm
ProtectPlus

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene som er omfattet av denne
klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg
(f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Vekt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse per volumenhet

1050

1250

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

< 3,5

-

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaper
Bøyestyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

* Ved montering med vindsperreplate. For informasjon om brannklassifisering for andre typer underkonstruksjon vennligst se ETA.

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Durable 8 mm

Autentisk tremønster
Ingen optiske gjentakelser
Tre som ikke kan brenne
Lite vedlikehold
UV-bestandig, bevarer fargene

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringspiker

600

400

-

-

Skruer

600

600

-

-

Blindnagle

600

600

600

600

Liming

600

Gjennomgående
limfuge

-

-
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Rockpanel Stones:
Holdbart som stein, lett å bearbeide
som tre
La deg inspirere av naturens mange
steintyper og skap en fasade med et
naturlig steinuttrykk. Bygg med steinens styrke, men med et fleksibelt
materiale som lett kan tilpasses form
og dimensjon.

Rockpanel Stones
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Produkter

Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Graphite

Mineral Clay

Mineral Rust

Basalt Zinc

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Mineral Earth

Mineral Limestone

Concrete Platinum

Concrete Ash

Concrete Sand

Sortimentet
Produktlinje

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Stones

Durable

8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Stones

* Ytterligere opplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaper
Rockpanel Stones

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0*

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)
Brann
Brannklasse

Stein så lett som tre
8 mm (Durable)
9 mm (A2)
ProtectPlus

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene som er omfattet av denne
klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks.
sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Vekt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse per volumenhet

1050

1250

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

< 3,5

-

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøyestyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaper

* Ved montering med vindsperreplate. For informasjon om brannklassifisering for andre typer underkonstruksjon vennligst se ETA.

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Durable 8 mm

Lav vekt
Selvrensende
Lite vedlikehold
Kan bøyes og formes

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringspiker

600

400

-

-

Skruer

600

600

-

-

Blindnagle

600

600

600

600

Liming

600

Gjennom
gående
limfuge

-

-
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Designfasader
Velg form og farge

Produkter

Rockpanel Colours
Gi fasaden et fargerikt uttrykk med
estetisk gjennomtenkte detaljer.
Med Rockpanel Colours kommer
farger i spill som designelement.

Produkter

Uttrykksfull – i alle regnbuens farger
Design med masse mot, ideer og farger.
Gi fasaden et markant uttrykk som skiller seg ut. Du har full designfrihet –
bare fantasien setter grenser.

Designfasader
Velg form og farge

Design uttrykksfulle fasader
Stort utvalg av RAL- og NCS-farger
Tilpassede farger etter kundens ønske
Uttrykksfullt design
3D-former (bøyd og buet)
Høy brannsikkerhet: A2-s1,d0
(på forespørsel)

Rockpanel Metals
Gi fasaden et industrielt uttrykk
med skinnende Rockpanel Metals
fasadekledning.

Rockpanel Chameleon
La fasaden skifte farge avhengig
av lysforhold og synsvinkel med
Rockpanel Chameleon.
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Rockpanel Colours:
Fascinerende fargeutvalg.
La fasaden din gli inn i omgivelsene.
Eller fremhev detaljer i en bymessig
kontekst. Du har full designfrihet og
nesten alle fargetoner er mulig. I tillegg
til våre standard- og spesial RAL/
NCS-farger, kan du velge nesten alle
RAL/NCS-farger hvis du ønsker å skape
noe enda mer unikt.
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Produkter

Sortimentet
Produktlinje
Rockpanel Colours

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Colours

Durable

6 mm, 8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre
Colours: 3-4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre
Colours: 3-4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0*

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Produktegenskaper
Rockpanel Colours
Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)

Durable 6 & 8 mm
A2 9 mm (valgfritt)
ProtectPlus (valgfritt
for 8 og 9 mm)

Brann
Brannklasse

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene som er omfattet av denne
klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks.
sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Vekt

6 mm: 6,3
8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse per volumenhet

1050

1250

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) Colours

< 1,80

-

m

EN 12572

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

< 3,5

-

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

9,7

x10 -3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Bøyestyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

Mekaniske egenskaper

* Ved montering med vindsperreplate. For informasjon om brannklassifisering for andre typer underkonstruksjon vennligst se ETA.

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Durable 6 mm

Durable 8 mm

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringspiker

400

300

600

400

-

-

Skruer

400

300

600

600

-

-

Blindnagle

-

-

600

600

600

600

Liming

-

-

600

Gjennom
gående
limfuge

-

-
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Stort utvalg av standardfarger
Kundetilpassede farger
Lett å rengjøre
RAL og NCS som referanse
Ikke rettningsbestemt

RAL 7001

NCS S 0520-R10B

RAL 9001

RAL 7012

RAL 9010

RAL 3015

RAL 7031

RAL 080 80 05

RAL 010 30 44

NCS S 0570-Y90R

RAL 2010

RAL 060 50 70

RAL 060 50 30

RAL 100 90 20

RAL 1015

RAL 9002

RAL 9003

RAL 7016

RAL 060 70 05

RAL 350 40 35

RAL 030 50 50

RAL 2012

RAL 8023

RAL 8001

RAL 100 90 50

RAL 095 70 10

RAL 100 80 05

RAL 7035

RAL 7021

RAL 7036

NCS S 4030-R50B

RAL 3028

RAL 040 50 70

RAL 050 40 40

RAL 060 60 50

NCS S 2050-Y

RAL 090 80 20

RAL 7030

RAL 7038

NCS S 1080-Y50R

RAL 1013

RAL 060 70 20

RAL 9011

RAL 7004

RAL 040 50 05

RAL 4004

RAL 3001

RAL 3016

RAL 8024

RAL 7006

RAL 1012

RAL 1002

RAL 7039

RAL 7010

RAL9016

RAL 000 50 00

RAL 060 50 05

RAL 4007

RAL 3004

RAL 040 40 50

RAL 060 30 20

RAL 070 70 60

RAL 1032

NCS S 3030-Y10R

RAL 080 40 05

RAL 7033

RAL 7024

RAL 7037

RAL 080 30 05

RAL 350 20 10

RAL 010 20 20

RAL 3009

RAL 8028

RAL 070 60 75

NCS S 5020-Y10R

RAL 080 30 10

RAL 7009

RAL 280 20 05

RAL 9005

RAL 7022

RAL 3007

RAL 020 20 05

RAL 075 40 30

RAL 6022

RAL 6015

RAL 5004

RAL 050 30 10

RAL 8022
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Produkter

RAL 120 80 20

RAL 200 50 05

RAL 240 80 05

RAL 5010

RAL 110 70 20

RAL 130 80 20

RAL 150 80 10

RAL 220 60 10

RAL 110 70 50

RAL 130 80 10

RAL 160 50 20

RAL 220 40 10

RAL 240 80 10

RAL 250 50 10

RAL 095 70 70

NCS S 3010-G20Y

RAL 170 40 10

RAL 210 90 10

NCS S 2050-B

RAL 240 30 10

RAL 250 40 15

RAL 095 50 50

RAL 140 60 10

NCS S 3050-G

NCS S 2010-B70G

NCS S 3040-B20G

NCS S 6020-B

RAL 5000

NCS S 6010-G50Y

NCS S 2070-G30Y

NCS S 2060-B90G

RAL 6034

RAL 5021

RAL 5008

RAL 280 30 25

RAL 6013

RAL 130 60 30

NCS S 1040-B70G

RAL 190 40 15

RAL 210 40 25

RAL 5001

RAL 5022

RAL 100 40 20

RAL 130 50 30

RAL 6028

RAL 200 30 10

RAL 210 30 30

RAL 260 20 20

RAL 5003

RAL 100 30 20

RAL 6001

RAL 180 20 05

RAL 220 20 10

RAL 5011

RAL 270 30 15

NCS S 8010-G30Y

¿
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Colours
Durable 6 & 8 mm
A2 9 mm (valgfritt)
ProtectPlus (valgfritt
for 8 og 9 mm)

En komplett oversikt over fargeutvalget
for Rockpanel Colours. I tillegg til dette
sortimentet er nesten alle RAL/NCS
farger mulige.

De gjengitte fargene gir et godt inntrykk av
de aktuelle fargene. Det er imidlertid ikke mulig
å gjengi fargene nøyaktig på trykk. Vi sender
gjerne vareprøver til deg – kontakt oss på
www.rockpanel.no.

Rockpanel Metals.
Blank overflate med et industrielt uttrykk.
Gi fasaden et elegant, industrielt uttrykk med Rockpanel Metals.
Med sin spesielle overflate tryller Rockpanel Metals frem enestående
effekter når lyset treffer fasaden.
Elemental Metals serien består av de viktigste edelmetallene, f.eks.
gull, sølv og platina. Den inneholder også andre kjente metaller som
aluminium, stål og kobber.
Advanced Metals serien gir fasaden et markant utseende. Vår avanserte teknologi har gitt dem en spesiell patinert finish som varer i
flere tiår. Rustikke og særpregede design.

Rockpanel Metals
Elemental Metals

White Aluminium

Grey Aluminium

Steel

Gunmetal

Platinum

Yellow Gold

Classic Gold

Silver

Verdigris

Dark Copper

Bronze

Electrum

Titanium

Ultramarine

Copper

Advanced Metals
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Produkter

Brass

Sortimentet
Produktlinje

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Metals

Durable

8 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Metals

* Ytterligere opplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaper
Rockpanel Metals

Durable

A2 (kan tilvælges)

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0*

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)

Durable 8 mm
A2 9 mm (valgfritt)
ProtectPlus*

Brann
Brannklasse

* Ekskl. Aluminium White og Aluminium Grey

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene som er omfattet av denne
klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks.
sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Vekt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse per volumenhet

1050

1250

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

< 3,5

-

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaper
Bøyestyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

* Ved montering med vindsperreplate. For informasjon om brannklassifisering for andre typer underkonstruksjon vennligst se ETA.

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Durable 8 mm

Moderne metalldesign
Selvrensende

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringspiker

600

400

-

-

Skruer

600

600

-

-

Blindnagle

600

600

600

600

Liming

600

Gjennom
gående
limfuge

-

-
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Rockpanel Chameleon:
En iøynefallende fasade som skifter
farge avhengig av lys og synsvinkel.
Gjør bygningen din til et blikkfang som
til stadighet endrer uttrykk, men som
konstant imponerer og inspirerer.
Fargenyansen skifter hele tiden avhengig av lysforhold og synsvinkel. Hemmeligheten bak disse levende fargene er et
spesielt belegg med krystalleffekt.
Krystallbeleggets virkning er holdbart
og godt beskyttet i mange år.

Rockpanel Chameleon

Light purple – Light brown

Purple – Green – Blue

Red – Gold – Purple

Green – Brown
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Produkter

Sortimentet
Produktlinje

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Chameleon

Durable

8 mm

1200, 2500, 3050 mm

A2 (kan tilvælges)

9 mm

1200, 2500, 3050 mm

Durable

A2

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

ProtectPlus: 4 eller bedre

ProtectPlus: 4 eller bedre

Gråskala

ISO 105 A02

B-s1,d0*

A2-s1,d0

Euroklasse

EN 13501-1

Chameleon

* Ytterligere opplysninger ved henvendelse.

Produktegenskaper
Rockpanel Chameleon
Optisk egenskap
Fargeektehet (5000 timer)

Durable 8 mm
A2 9 mm (valgfritt)
ProtectPlus

Brann
Brannklasse

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene som er omfattet av denne
klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks.
sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Vekt

8 mm: 8,4

9 mm: 11,25

kg/m²

Masse per volumenhet

1050

1250

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0,37

0,55

W/m∙K

EN 10456

Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

< 3,5

-

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

10,5

9,7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0,302

0,206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaper
Bøyestyrke (f05)

≥ 27

≥ 25,5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

4015

4740

N/mm²

EN 310

* Ved montering med vindsperreplate. For informasjon om brannklassifisering for andre typer underkonstruksjon vennligst se ETA.

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Durable 8 mm

Kameloneffekt
Selvrensende

A2 9 mm

b maks.

a maks.

b maks.

a maks.

Ringspiker

600

400

-

-

Skruer

600

600

-

-

Blindnagle

600

600

600

600

Fastliming

600

Gjennomgående
limfuge

-

-
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Premiumfasader
Skap et helt unikt
designuttrykk

Produkter

Produkter

Rockpanel Premium: Slipp fantasien
løs og skap unike fasader
Hvis du ikke vil gå på kompromiss med utformingen og detaljene i prosjektet
ditt, er Rockpanel Premium svaret på ønskene dine. Finn den riktige fasadeløsningen – det er nesten ingen grenser.

Premium
Premium A2
11 mm
ProtectPlus
Individuelle design

Rockpanel Premium.
Individuelle fasadedesign

ALL

PROTECT PLUS

ALL

Rockpanel Premium kombinerer
alle fordelene som knytter seg til
Rockpanel fasadeplater og tilbyr
også en lang rekke fordeler som er
litt utenom det vanlige.

Kun fantasien setter grenser
Rockpanel Premium kan tilpasses
dine ideer og ønsker – med
individuelle farger og design samt
individuelle formater nøyaktig etter
mål.

Individuelle design
Kombiner alle våre farger, design og
overflater etter eget ønske. Kombiner
f.eks. mønstrene fra Rockpanel
Woods eller Stones med effektene fra
Rockpanel Chameleon eller Metals.

Skjult innfesting
Ingen synlige skruer eller nagler –
bare en ren fasade. Vårt system for
mekanisk skjult innfesting sikrer rask
og enkel montering, og garanterer
full stabilitet.

ProtectPlus som standard
Beskytt fasadene mot ytre påvirkninger – svært effektiv beskyttelse
mot smuss og graffiti.

Brannsikkerhet
Med Rockpanel Premium oppfyller
du alltid høye krav til brannbeskyttelse ettersom fasadeplatene er
klassifisert som A2-s1,d0 i henhold
til EN 13501-1.

Matt, halvblank eller høyglans
Rockpanel Premium tilbys i tre
forskjellige glansnivåer: Matt,
halvblank eller høyglans.
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Individuelle design
Kundetilpassede plateformater
Brannklasse A2-s1,d0 som standard
Tre forskjellige glansnivåer
ProtectPlus-belegg som standard

Rockpanel Premium.
Full designfrihet
Rockpanel Premium gir deg frihet til å
designe individuelle og eksepsjonelle
bygninger. Førsteklasses materialer, fritt
designvalg og individuelle formater gir
uante muligheter. Og naturligvis oppfylles de høye kravene til brannsikkerhet:
Euroklasse A2-s1,d0.

Foto: Create Construction and John Wellings Photography
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Produkter

Sortiment
Produktlinje

Produktutførelse

Tykkelse

Standardmål

Rockpanel Premium

A2

11 mm

1200/1250 x 1700-3050 mm

Produktegenskaper
Rockpanel Premium

Premium A2

Enhet

Test-/klassifiseringsmetode

4 eller bedre

Klasse eller gråskala

ISO 105 A02

A2-s1,d0

Euroclass

EN 13501-1

Optisk egenskap
Fargeektehet, ProtectPlus (5000 timer)
Brann
Brannklasse

Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruksområdene som
er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til
høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
Fysiske egenskaper
Tykkelse

11

mm

EN 325

Vekt

13.75

kg/m²

Masse pr volumenenhed

1250

kg/m3

EN 323

Termisk ledningsevne

0.55

W/m∙K

EN 10456

Vanddampsdiffusionsækvivalent tykkelse af luftlag Sd
(ved 23 °C og 85 % RF) ProtectPlus

N/A

m

EN 12572

Termisk utvidelseskoeffisient

9.7

x10-3 mm/m∙K

EN 438:2 afsnit 17

Fuktutvidelseskoeffisient (etter 4 dager)

0.206

mm/m

EN 438:2 afsnit 17

Mekaniske egenskaper
Bøyestyrke (f05)

≥ 25.5

N/mm²

EN 310 / EN 1058

Elastisitetsmodul m(E)

≥ 4740

N/mm²

EN 310

Festeavstand
Maks. Festeavstand (mm)

Rockpanel Premium A2, 11 mm
b maks

a maks

Blindnagle

750

750

Skjult (Skjult innfesting TU-S)

750

600
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Premium
Individuelle farger,
design og plateformater
Euroklasse A2-s1, d0
og ProtectPlus som
standard

Tilbehør

Tilbehør
Mekanisk feste

Festemetode

Ringspiker 32 mm

HP spiker 35 mm

Skruer 35 mm

Skjult befæstelse

Egnet til disse
Rockpanel
produkter

Farve

Natural /
Chameleon / Ply

Rustfrit stål

Uni

Kan anvendes i kombination med Rockpanel Premium A2 plater i 11 mm tykkelse.
Skjult innfesting

Mengde

Skjulte ankre TU-S-6x 11-A4*

500 stk. pr. eske

Standardfarger

Skjulte ankre TU-S-6x 13-A4**

500 stk. pr. eske

Colours

Standard-, spesial-, og kunde tilpassede farger

HSS-Bor 6,0 x 43,5

1 stk.

Woods / Stones /
Metals

Woods / Stones / Metals

Universalbor med dybdestopp

1 stk.

Natural /
Chameleon / Ply

Rustfrit stål

Uni

Standardfarger

Colours

Standard-, spesial-, og kunde tilpassede farger

Øvrig tilbehør
Artikkel

Bredde

Mengde

36 mm

50 m1

Woods / Stones /
Metals

Woods / Stones / Metals

EPDM Skumfugebånd
(selvklebende)

Natural /
Chameleon / Ply

Rustfritt stål

EPDM FSkumfugebånd
(selvklebende)

60 mm

50 m1

Uni

Standardfarver

EPDM Skumfugebånd
(selvklebende)

80 mm

50 m1

Colours

Standard-, spesial-, og kundetil
passede farger

EPDM Skumfugebånd
(selvklebende)

100 mm

25 m1

Woods / Stones /
Metals

Woods / Stones / Metals

EPDM Skumfugebånd
(selvklebende)

130 mm

25 m1

Limsystem
Mengde

Antatt forbruk pr. 100 m2

Rockpanel Tack-S (sertifisert)

290 ml

50 tuber

Primer MSP Transparent til
baksiden av platene

500 ml

6 bokser

Prep M Primer til underkonstruksjon
500 ml
av aluminium

2 bokser

Skumtape (dobbeltsidig)

25 m1

12 ruller

Rensemiddel liquid 1

1 ltr

1 boks
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Tilbehør

* Anvendes med en 3 mm plate clip
** Anvendes med en 5 mm plate clip

Rockpanel Graffiti Renser

780 ml

Rockpanel kantmaling
(kun Rockpanel Colours)*

780 ml

* Spesial og custumfarger fås kun sammen med bestilling av fasadeplater. Til kantmaling
av Rockpanel Woods, Stones, Metals og Chameleon anbefales en kantmaling i RAL 9005
(dypsort).

Profiler
Førsteklasses hjørneprofiler, kantprofiler, skjøteprofiler og startprofiler av
aluminium fås i nesten alle RAL-/NCS-farger. Kontakt vennligst Rockpanel for
informasjon om lokale leverandører.

Aluminiumsprofiler - Rockpanel plater
Standardlengde 3055 mm

Farver

Profilstørrelse*

A-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

B-profiler

Blank
RAL 9005 / RAL 9010

Standardstørrelse, som
passer til alle tykkelser

C-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

D-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

E-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

F-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

G-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

8 mm

H-profiler

Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

I-profiler

Blank

Standardstørrelse som
passer til alle tykkelser

J-profiler

Blank

Standardstørrelse som
passer til alle tykkelser

Hvis du vil bruke andre festemidler enn dem fra Rockpanel sortimentet, skal du alltid kontrollere at de
er egnet, og at spesifikasjonene oppfyller brukskravene kombinert med Rockpanel fasadeplater. Arbeid
med andre leverandørers festemidler faller inn under den pågjeldende produsents ansvar, tekniske
godkjennelser og garantier.

* 9 mm tykke plader (A2) krever en 10 mm profil
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Grunnleggende
bruksformål
Kjennetegn

Bemerk

Rockpanel Uni

NATURFASADER
Rockpanel Ply

Rockpanel Natural

Rockpanel Woods

Rockpanel Stones

BRUK
Høy fasade****
Lav fasade
Detaljer ved takløsninger

Høyde < 10 m

ESTETIKK

Kledningstype
Plate
Klinkbekledning
Dimensjoner
Standarddimensjon (mm)
Standarddimensjon (mm)
Individuelt kundemål
Spesiell bredde (mm)
Tykkelse (mm)
Overflate

2500x1200 / 3050x1200
3050x164 / 3050x295
                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

10

8

8

Trelook

Steinlook

                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

1250
6&8

8 & 10

Ubehandlet
Grunnet
Farget overflate
Individuell overflate
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
Vedlikehold

Matt
Silkematt
Høyglans
*
       Lett

Kan overmalesr
Selvrensende
Fester
Skjult innfesting

**

    Lett

Mekaniske egenskaper
Limt

Skruer/bolter
Spiker
Nagler
MATERIALEGENSKAP
Materialklasse***

*
**
***
****

B-s1,d0/B-s2,d0
A2-s1,d0

Vedlikehold av Rockpanel Ply avhenger av den valgte maling. Vennligst kontakt malingsprodusenten.
Rockpanel Natural eldes naturlig. For ytterligere opplysninger, se produktbladet.
Brannklassifisering avhenger av konstruksjonen, se ETA.
Til høyhusbygg anbefaler vi våre A2 plater (A2-s1,d0)
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Produktoversigt

DESIGNFASADER
Kjennetegn

Bemerk

Rockpanel Colours

PREMIUMFASADER
Rockpanel Colours
ProtectPlus

Rockpanel Metals

Rockpanel Chameleon

Rockpanel Premium

BRUK
Høy fasade
Lav fasade
Detaljer ved takløsninger

Høyde < 10 m

ESTETIKK

Kledningstype
Plate
Klinkbekledning
Dimensjoner
Standarddimensjon (mm)
Standarddimensjon (mm)
Individuelt kundemål
Spesiell bredde (mm)
Tykkelse (mm)
Overflate
Ubehandlet
Grunnet
Farget overflate
Individuell overflate
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
ProtectPlus beskyttelseslag
Vedlikehold

2500x1200 / 3050x1200
3050x164 / 3050x295
                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

Valgfri(tt)

6&8

8

8

8

                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

                Valgfri(tt)

             

1250

Matt
Silkematt
Høyglans

Kan overmales
Selvrensende
Fester
Skjult innfesting

Mekaniske egenskaper
Limt

Skruer/bolter
Spiker
Nagler
MATERIALEGENSKAP
Materialklasse

B-s1,d0
A2-s1,d0
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9

BYGNINGSINSPIRASJON
www.rockpanel.no
Part of the ROCKWOOL Group

Finn ut mer om oss, se inspirerende prosjekter
og bestill en vareprøve

www.facebook.com/rockpanel
Vær den første til å lese om våre nyeste internasjonale prosjekter.
www.twitter.com/rockpanel

Engasjer og interager.

www.instagram.com/rockpanel
Bli inspirert.

ABNO202201 / NO / Version 2.0

Få siste nytt og oppdateringer.

