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Rockcycle® genanvendelsesordning

Når affald bliver en ressource



Rockpanel er din  
bæredygtige 
samarbejdspartner

Dit bidrag til en  
cirkulær økonomi
Rockpanel har sammen med ROCKWOOL etableret et samarbejde med 
RGS Nordic om genanvendelse af vores produkter. Det kan være fraskær fra 
installationsprocessen og det kan være nedtagne materialer i forbindelse 
med nedrivning eller renoveringsprojekter. Materialet granuleres og 
genanvendes som sekundært råmateriale til produktion af nye produkter 
af høj kvalitet på vores fabrikker. Vores produkter består af op til 50 % 
genanvendte materialer.

Sammen fuldender vi cirklen

Udvinding af
basalt sten - en

uudtømmelig ressource
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Byggesektoren producerer 1/3 af alt af-
fald globalt, hvoraf rigtig meget ender 
på deponi*). Det er derfor vigtigt, at vi 
øger mængden af genanvendte materi-
aler til produktion af nye produkter samt 
reducerer mængden af affald og derved 
mindsker påvirkningen af miljøet. Ved at 
anvende Rockpanels genanvendelses-
ordning kan du bidrage til et bedre miljø 
gennem reduktion af affald og reduktion 
af det primære råvareforbrug.

Med Rockpanel på facaden kan du opnå 
bæredygtighedscertificeringer af dit 
byggeri, som f.eks. BREEAM®, LEED® og 
DGNB. Vores fabrikker har ISO 14001- 
certifikater og vores produkter har under-
gået en ekstern livscyklusanalyse. På basis 
af livscyklusanalysen (uafhængigt vurderet 
af British Building Research Establishment 
(BRE)) har Rockpanel opnået en Europæisk  
EPD med vurderingen A og A+. 

Alle certifikater kan downloades fra vores 
hjemmeside eller kan fås ved henvendelse 
til vores kundeserviceafdeling.

*) Kilde: ROCKWOOL Sustainability report 2018

Et professionelt 
samarbejde 
RGS Nordic driver mere end 35 
modtage- og behandlingsanlæg  
i Danmark, Sverige og Norge. De  
modtager mere end 2,5 mio tons 
jord og affald på deres anlæg hvert  
år, hvilket udgør en tredjedel af alt  
affald fra bygge- og anlægspro-
jekter i Danmark. Det er muligt 
at aflevere brugt eller afskåret 
Rockpanel facademateriale på lo-
kale RGS Nordics anlæg over hele 
landet (se Rockpanel hjemmeside 
for liste over hvilke anlæg). RGS 
Nordic sørger herefter for granu-
lering og transport retur til vores 
produktionsanlæg.

”Med Rockpanel genanvendelsesordning 
bidrager vi sammen til en mere bæredygtig 

fremtid for de næste generationer.”
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Sådan benytter du Rockpanels
genanvendelsesordning: Rockcycle® 

Ønsker du at benytte : Rockcycle®?
Gå ind på www.rockwool.com/dk/rockcycle

Let at afmontere og  
at adskille

Vores stenuldsprodukter 
er produceret af op  
til 50 % genanvendte 
materialer.

Basalt er et uudtømmeligt råmateriale: 
Hvert år producerer jorden 38.000 gange 
mere af denne vulkaniske stenart end 
ROCKWOOL årligt bruger på at producere 
stenuld.

Vores genanvendelsesordning sørger 
for indsamling og genanvendelse af 
brugte stenuldsprodukter

Genanvendeligt 
uden nedsat kvalitet Lang 

levetid på 
> 50 år

Hvad gør vores produkter cirkulære?
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Part of the ROCKWOOL Group

Få mere at vide om Rockpanel, bestil produktprøver eller få  
inspiration fra spændende referenceprojekter.

www.rockpanel.dk

Engager dig aktivt på enten Rockpanels internationale profil  
(Rockpanel) eller den danske profil (Rockpanel Danmark).

Følg os og bliv den første til at se vores seneste internationale  
projekter.

www.facebook.com/rockpanel

Lad dig inspirere af billeder fra smukke projekter.

www.instagram.com/rockpanel

Følg os for de seneste nyheder og opdateringer.

www.twitter.com/rockpanel

Indholdet af denne brochure er udelukkende beregnet til informationsformål. Selvom denne brochure er udarbejdet med den største omhu, giver dette
ingen garanti for nøjagtigheden eller aktualiteten af denne brochure, og vi påtager os intet ansvar med hensyn til dens anvendelse.
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