Produktdatablad
ROCKPANEL® Colours
Durable - Xtreme - FS-Xtra

Danmark
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Produktdatablad ROCKPANEL Colours

Produktbeskrivelse

Tilsigtet brug

ROCKPANEL plader er præfabrikerede komprimerede

ROCKPANEL pladerne er velegnede til

mineraluldplader, med termohærdende syntetiske

facadebeklædning, facadebånd, fyldplader,

bindemidler. Overfladen på ROCKPANEL

underplader og udvendige lofter. Pladerne kan

Colours behandles med fire lag vandbaseret

fastgøres til en underkonstruktion af træ eller

polymeremulsionsmaling på den ene side i en

aluminium / stål. Fastgørelse på trækonstruktion

række farver. ROCKPANEL ProtectPlus-pladerne

udføres med korrosionsbestandige søm eller skruer,

overfladebehandles med fire lag vandbaseret

eller ved klæbning. Fastgørelse på aluminium / stål

polymeremulsionsmaling på den ene side, og et

konstruktion udføres med korrosionsbestandige

ekstra anti-graffitilag af klar lak som et femte lag

nitter eller ved klæbning. Mekaniske

oven på den farvede maling. ProtectPlus-pladerne

befæstelseselementer, pakninger, klæbemidler med

fås i valgfrie, farver.

primere, strimler til klæbning og aluminiumprofiler
specificeres af ROCKPANEL koncernen.

Dimensioner og vægt
Egenskab

Durable

Xtreme

FS-Xtra

Pladernes længde (mm)

2500 eller 3050

3050

2500 eller 3050

Pladernes bredde (mm)

1200

1200

1200

Pladetykkelse (mm)

6 eller 8

Vægt

6,3 eller 8,4 kg/m

Massefylde

8

9

9,6 kg/m

11,25 kg/m2

1050 kg/m3

1200 kg/m3

1250 kg/m3

Længde/bredde tolerancer (mm)

+2/-2

+2/-2

+2/-2

Tykkelse tolerancer (mm)

6 mm: + 0.3 mm / -0.3 mm
8 mm: + 0.5 mm / -0.5 mm

+0,5/-0,5

+0,5/-0,5

Vægt tolerancer

6 mm: -1,17 / +1,26 kg/m2
8 mm: -1,65 / +1,80 kg/m2

-1,35 / +1,45 kg/m2

-1,47 / +1,58 kg/m2

Massefylde tolerancer

±150 kg/m3

±100 kg/m3

±100 kg/m3
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Farveægthed

Egnede konstruktioner

Pladernes farveægthed efter 5.000 timers kunstig

ROCKPANEL Colours i Durable- og Xtreme graden

vejrpåvirkning i henhold til EOTA teknisk rapport nr.

kan monteres på en underkonstruktion af enten træ,

10, er angivet i nedenstående tabel:

aluminium eller stål. ROCKPANEL Colours i FS-Xtra
graden kan kun monteres på en underkonstruktion

Værdi (ISO 105 A02)

af aluminium eller stål. De lodrette lægter skal have

ROCKPANEL Colours

3-4 eller bedre

en tykkelse på mindst 28 mm.

ROCKPANEL Colours ProtectPlus

4 eller bedre

Minimumstykkelsen på de lodrette aluminiumprofiler
er 1,5 mm. Aluminiummet er AW-6060 i henhold til
EN 755-2. Rm/Rp0.2-værdien er 170/140 for profil T6
og 195/150 for profil T66.
Minimumstykkelsen for de lodrette stålprofiler er
enten 1,0 mm (hvor stål kvaliteten er S320GD +Z
EN 10346 nummer 1.0250, eller er svarende til
koldformning), eller 1,5 mm (hvor stål kvaliteten er
EN 10025-2:2004 S235JR nummer 1.0038).
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Fysiske egenskaber*
Egenskab

Durable

Xtreme

FS-Xtra

Varmeledningsevne

0,37 W/m.K

0,51 W/m.K

0,55 W/m.K

Gennemtrængelighed for
vanddamp
Colours 23 °C og 85% RH (Sd)

< 1,80 m

< 1,80 m

Gennemtrængelighed for
vanddamp
Colours ProtectPlus
23 °C og 85% RH (Sd)

< 3,5 m

< 3,5 m

Varmeudvidelseskoefficient (α)

10,5\x10 –3 mm/m.K

13x10 –3 mm/m.K

9,7x10 –3 mm/m.K

Fugtekspansionskoefficient
23 °C/50% RH to 95% RH
(efter 4 dage)

0,303 mm/m

0,29 mm/m

0,206 mm/m

* Prøverne blev udført for ROCKPANEL i henhold til de europæiske prøvningsretningslinjer. EAD 090001-00-0404

Slagfasthed*
Stødpåvirkningstest

Durable 6 mm

Durable 8 mm

Xtreme

Stødpåvirkning fra hård genstand stålkugle (1J)

FX-Xtra
Kat. IV

Stødpåvirkning fra hård genstand stålkugle (3J)

Kat. I

Kat. III, II og I

Kat. III, II og I

Stødpåvirkning fra hård genstand stålkugle (10J)

Kat. III, II og I
Kat. II og I

Stødpåvirkning fra blød genstand (10J)

Kat. III

Stødpåvirkning fra blød genstand (300J)

Kat. IV og III

Kat. IV og III

Kat. II

Kat. II

Kat. IV og III

* Prøverne blev udført for ROCKPANEL i henhold til de europæiske prøvningsretningslinjer. CUAP 040412

Egenskaber i forbindelse med brand
ROCKPANEL Colours plader er klassificeret i overensstemmelse med EN 13501-1 med følgende parametre:
Produktgrad

Befæstelsesmetode

Ventileret eller ikke-ventileret*

Vertikal underkonstruktion af træ*

Durable
6, 8 mm &
Xtreme 8 mm

Mekanisk
fastgjort

Ikke-ventileret hulrum fyldt med mineraluld**

B-s1,d0 lukket vandret samling

Ventileret med EPDM-pakning på lægter

B-s2,d0 åben 6 mm vandret samling

Ventileret med 8 mm strimler af ROCKPANEL
på lægter

B-s1,d0 åben 6 mm vandret samling
i farverne: hvid, sort og grå

Ventileret med 6 eller 8 mm strimmel af
ROCKPANEL på lægter

B-s2,d0 åben 6 mm vandret samling
med finish i alle farver

Durable &
Klæbet
Xtreme (8 mm)

Ventileret med 8 mm strimler af ROCKPANEL
på lægter

B-s2,d0 åben 6 mm vandret samling

Produktgrad

Ventilated

Lodret aluminium-eller
stålkonstruktion*

Ventileret

B-s2,d0 åben 6 mm vandret samling

Klæbet

Ventileret

B-s2,d0 åben 6 mm vandret samling

Mekanisk fastgjort

Ventileret med ≥ 40 mm hulrum

A2-s1,d0 åben 8 mm vandret samling

Befæstelsesmetode

Durable &
Mekanisk fastgjort
Xtreme (8 mm)

FS-Xtra

* For en komplet oversigt og beskrivelse af den endelige anvendelsessituation, hvor klassificeringen er bestemt, kontakt
venligst den relevante Europæiske Tekniske Vurdering. Se også »certificering«.
** Kontrollér forudsætningerne for ikke-ventilerede konstruktioner, eller rådfør dig med ROCKPANEL koncernen.
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Befæstelser specificeret til brug sammen med
ROCKPANEL Durable & Xtreme
Underkonstruktion [2]

Søm
(til trækonstruktion)

Skrue
(til trækonstruktion)

Nitte[1]
(til støttende aluminiumskinne)*

Type

Ringskaft

Torx-skrue

Materiale

Rustfrit stål materialenummer 1.4401 eller 1.4578
i henhold til EN 10088

Materiale EN AW-5019 (AIMg5) i
overensstemmelse med EN 755-2

Længde

32 mm

35 mm

18 mm

Skaftdiameter

2,7–2,9 mm

3,3–4,5 mm

5 mm

Hoveddiameter

6,0 mm

9,6 mm

14 mm

Hul Ø fast punkt

2,5 mm

3,2 mm

5,2 mm

Hul Ø bevægende punkt

3,8 mm

6,0 mm

8,0 mm

[1] Til korrekt befæstelse, skal der bruges nitningsværktøj med mellemrumsmåler.
[2] i henhold til afsnittet; Egnede konstruktioner (side 2).
* Kun 8 mm plader

Befæstelser specificeret til brug sammen med ROCKPANEL FS-Xtra
Nitte[1]
(Til støttende stålskinne)

Nitte[1]
(Til støttende aluminiumskinne)
Underkonstruktion[2]

Aluminium ≥ 1,5 mm

Aluminium ≥ 1,8 mm

Stål ≥ 1,0 mm

Stål ≥ 1,5 mm

Kode

AP14-50180-S

1290406

SSO-D15-50180

1290806

Materiale

Materiale EN AW-5019
(AlMg5) i henhold til EN
755-2

Materiale EN AW-5019
(AlMg5) i henhold til EN
755-2

Rustfrit stål
materialenummer
1.4578 I henhold til
EN 10088

Rustfrit stål
materialenummer
1.4567 i henhold til
EN 10088

Længde

18 mm

18 mm

18 mm

16 mm

Skaftdiameter

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Hoveddiameter

14 mm

14 mm

15 mm

14 mm

Hul Ø fast punkt

5,1 mm

5,1 mm

5,1 mm

5,1 mm

Hul Ø slidsede
fastgørelsespunkter

5,1 x 8,0 mm

5,1 x 8,0 mm

5,1 x 8,0 mm

5,1 x 8,0 mm

Hul Ø bevægende punkt

8,0 mm

8,0 mm

8,0 mm

8,0 mm

[1] Til korrekt befæstelse, skal der bruges nitningsværktøj med mellemrumsmåler
[2] henhold til afsnittet; Egnede konstruktioner (side 2).
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Mekaniske egenskaber
b

aR1

b

aR1
aR2

C

E
a

E

Egenskab

Durable*

Xtreme*

FS-Xtra*

Bøjningsstyrke, længde og
bredde (f05)

≥ 27 N/mm²

≥ 34,5 N/mm²

≥ 25,5 N/mm²

Elasticitetskoefficient m(E)

4015 N/mm²

5260 N/mm²

4740 N/mm

* i henhold til standard EN 310

M

C:

Befæstelse i hjørne

E:

Befæstelse ved kant

aR1: Pladetykkelse ≤ 8 mm: 15 mm
Pladetykkelse ≥ 9 mm: 20 mm
aR2: 50 mm

M: Befæstelse ved 		
mellemliggende position

Konstruktionsværdi for aksial belastning Xd = Xk /ɣm i Danmark*
Produktgrad

b max.

a max.

midte (M)

kant (E)

hjørne (C)

Durable & Xtreme 8 mm

Søm

600 mm

400 mm

137 N

137 N

137 N**

Durable & Xtreme 8 mm

Skrue

600 mm

600 mm

533 N

241 N

118 N

Durable & Xtreme 8 mm

Nitte

600 mm

600 mm

654 N

309 N

156 N

Durable 6 mm

Søm

400 mm

300 mm

176 N

157 N

132 N

Durable 6 mm

Skrue

400 mm

300 mm

334 N

182 N

111 N

FS-Xtra

Nitte

600 mm

600 mm

468 N

304 N

200 N

**

**
*

**

* Under forudsætning af, at trælægterne er udsat for klimaklasse 2 i henhold til EN 1995-1-1.
** Ved brug af trælægter med styrkeklasse C24 i henhold til EN 338, kan der opnås en højere konstruktionsværdi for den
aksiale belastning.

Bæredygtighed og miljø

Visuelt udseende

ROCKPANEL Durable Colours og ROCKPANEL

Overfladekvalitet: ROCKPANEL plader fremstilles

ProtectPlus er blevet uafhængigt certificeret

med den største omhu og kontrolleres individuelt

for deres miljømæssige egenskaber af Building

før godkendelse. I tvivlstilfælde vurderes pladerne

Research Establishment (BRE). BRE tildelte

visuelt for æstetiske fejl i deres ydre egenskaber i

ROCKPANEL en Environmental Product Declaration

dagslys. Dette gøres uden synshjælpemidler fra en

(Environmental Profiles Certificate No. 427), der

afstand på mindst 5 meter fra facadeelementets

anerkender ROCKPANEL Durable Colours og

overflade og i en betragtningsvinkel på 45° (vandret/

ROCKPANEL ProtectPlus plademateriale som

lodret).

blandt de bedste i deres kategori med A + og A
bedømmelser for forskellige konstruktioner.

Partier: ROCKPANEL pladerne fremstilles med
anvendelse af indgående inspektion, proces- og

Indflydelsen på luftkvalitet og udledning af farlige

kvalitetskontrol, således at plader i standard

stoffer til jord og vand skal fastsættes, for at

RAL/NCS-farver fra forskellige partier kan

opnå den europæiske tekniske godkendelse.

kombineres. I forbindelse med projektrelaterede

Afgørelsen viser tydeligt, at ROCKPANEL plader

ordrer, kræves der dog partibaseret bestilling.

ikke indeholder farlige materialer, at der ikke
bruges biocider i ROCKPANEL plader, at der ikke
bruges flammehæmmer i ROCKPANEL plader, at
der ikke bruges cadmium i ROCKPANEL plader, og
at formaldehydkoncentrationen er ≤ 0,0105 mg/m³,
hvilket svarer til formaldehydklasse E1.
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Vedligeholdelse

Pladerne har en beskyttelsesfilm på overfladen

Afhængigt af overfladebehandlingen, kan

og leveres på paller med beskyttelsesafdækning

pladerne rengøres med milde rengøringsmidler

og kantbeskyttelse. Pladerne skal opbevares på et

opløst i lunkent vand. Til Durable ProtectPlus-

tørt underlag og beskyttes mod regn, helst under

beklædning tillades der generelt også organiske

tag. Der må ikke stables mere end to paller oven

opløsningsmidler (så som mineralsk terpentin og

på hinanden. Pladerne skal løftes af, når de skal

acetone), men det tilrådes at kontakte ROCKPANEL

bruges. De må ikke skubbes hen over hinanden.

koncernen for den korrekte påføringsmetode.

Beskyttelseslaget af skum skal f.eks. også lægges

ROCKPANEL Gruppen kan levere et specialmiddel

tilbage mellem pladerne efter omstabling, for at

til fjernelse af graffiti.

PDSCOLDK/oktober 2015/Version 2.0

Pakning, opbevaring og transport

beskytte overfladen.

Certificeringer
■ Europæisk Teknisk Vurdering ETA-07/0141:

ROCKPANEL Durable 8 mm finish Colours og 			

		

ROCKPANEL Durable 8 mm finish ProtectPlus

■ Europæisk Teknisk Vurdering ETA-08/0343:

ROCKPANEL Durable 6 mm finish Colours

■ Europæisk Teknisk Vurdering ETA-12/0054:

ROCKPANEL Xtreme 8 mm finish Colours og 			

		

ROCKPANEL Xtreme 8 mm finish ProtectPlus

■ Europæisk Teknisk Vurdering ETA-13/0340:

ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm finish Colours og

		

ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm finish ProtectPlus

Declarations of Performance (DoP’s)
■ 0764-CPD-0181:

ROCKPANEL Xtreme 8 mm finish Colours/Rockclad and 		

		

ROCKPANEL Xtreme 8 mm finish ProtectPlus

■ 0764-CPD-0182:

ROCKPANEL Durable 8 mm finish Colours/Rockclad and 		

		

ROCKPANEL Durable 8 mm finish ProtectPlus

■ 0764-CPD-0183:

ROCKPANEL Durable 6 mm finish Colours/Rockclad

■ 0764-CPD-0195:

ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm finish Colours/Rockclad and 		

		

ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm finish ProtectPlus

Ekstra information
Produktdatabladet ROCKPANEL Colours & ProtectPlus Finish fastsætter klart de generelle produktegenskaber
og er ikke relateret til nationale bygningsreglementer. Relevante oplysninger om anvendelsen af ROCKPANEL
i forbindelse med nationale bygningsreglementer eller nationale retningslinjer, kan findes i ROCKPANEL
monteringsvejledningen og ROCKPANEL hjemmesiden. Hjemmesiden tilbyder også faste tabeller med relation
til de nationale bilag i EN 1991-1-4.
Besøg også www.rockpanel.dk for yderligere information omkring ROCKPANEL plademateriale, samt en
komplet oversigt over ROCKPANEL sortimentet, retningslinjer for behandling og installation, sikkerhed og
sundhed og anvendelse.
Udgave juni 2014. Hermed forfalder alle forudgående datablade. Forbehold
for ændringer. Alle oplysninger er tiltænkt som almen information om vores
produkter og deres anvendelsesmuligheder. Denne publikation er et uddrag
af den Europæisk Tekniske Godkendelse, der er det eneste juridisk bindende
dokument. ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Gruppen fraskriver sig ethvert ansvar
overfor mulige (taste)fejl og ufuldstændige oplysninger i dette produktdatablad.
Der kan ikke udledes nogen rettigheder af denne udgave.

www.rockpanel.dk

Oktober 2015

6

