
Rockfon® Rocklux™
PARAMETRY VÝROBKU

Sounds Beautiful



Rockfon® Rocklux™

 - Protihluková zábrana omezující šíření hluku technickými instalacemi

 - Ideální v kombinaci s produktovou řadou Rockfon dB pro optimální 

míru klidu a soukromí

 - Vhodné pro širokou řadu technických instalací s různými 

modulárními rozměry

 - Snadná instalace

Popis produktu
 - Jádro z kamenné vlny

 - Vnitřní strana: minerální flís

 - Vnější strana: hliníková fólie

Oblast použití
 - Kanceláře

 - Vzdělávání

 - Zdravotnictví

Modulové rozměry 
(mm)

Hmotnost 
(kg/ks)

Doporučený 
montážní systém

1105 x 1105 x 30 * 4,2 Rockfon® System T24 A™

1780 x 745 x 30 ** 4,5 Rockfon® System T24 A™

Protihluková zábrana Rockfon Rocklux se dodává v demontovaném stavu a je třeba ji sestavit. Vnitřní / 
vnější rozměry po sestavení jsou následující: 
* 725 x 725 x 130 / 785 x 785 x 160 mm: zábrana vhodná pro technické instalace o modulárních 
velikostech: 600 x 600, 625 x 625, 675 x 675 mm 
** 1400 x 365 x 130 / 1460 x 425 x 160 mm: zábrana vhodná pro technické instalace o modulárních 
velikostech: 1200 x 300, 1250 x 312,5, 1350 x 300 mm. 
Pro technické instalace o modulárních velikostech: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm použijte 2 
ks zábrany Rockfon Rocklux o rozměru 1105 x 1105 x 30 mm spojené hliníkovou páskou. 
Vnitřní rozměry jsou udávány s min. 50 mm přesahem (celkový přesah) pro výstupky svítidel.
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Vlastnosti

Reakce na oheň
A1

Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita
Do 100% RH

Hygiena
Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro 
mikroorganismy

Prostředí
Plně recyklovatelná kamenná vlna
Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 
29 % a 64 % podle normy ISO 14021.

Uhlíková stopa
Cradle-to-Gate: 3.75 kg ekv. CO2 (na základě EPD 
ověřeného třetí stranou)
Cradle-to-Grave: 5.02 kg ekv. CO2 (na základě EPD 
ověřeného třetí stranou)

Klima interiéru
Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou 
klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou 
značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi 
těkavých organických látek (VOC)
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