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Rockfon® Rocklux®

 - Geluidsisolerende kap waardoor geluidsoverdracht via technische 

installaties beperkt wordt

 - Ideaal in combinatie met Rockfon dB producten voor optimale 

privacy

 - Geschikt voor een breed assortiment aan technische installaties in 

diverse afmetingen

 - Makkelijk te installeren

Productbeschrijving
 - Kern van steenwol

 - Binnenkant: mineraal vlies

 - Buitenkant: aluminium folie

Toepassingsgebieden
 - Kantoren

 - Onderwijs

 - Gezondheidszorg

Afmetingen 
(mm)

Gewicht 
(kg/paneel)

Aanbevolen 
installatiesysteem

1105 x 1105 x 30 * 4,2 Rockfon® System dB™

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

Rockfon Rocklux wordt plat geleverd en dient nog in elkaar gezet te worden. De binnen-/buitenmaten 
na montage zijn: 
* 725x725x130 / 785x785x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 600x600, 
625x625, 675x675 mm 
** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 
1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm. 
Gebruik 2 stuks Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm verbonden met aluminium tape voor technische 
installaties in de afmetingen: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm. 
Binnenmaten inclusief min. 50 mm speling (totaal) voor lichtbevestigingen.
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Prestaties

Brandreactie
A1

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-
organismen.

Milieu
Volledig recyclebare steenwol
Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt 
tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.

CO2-voetafdruk
Cradle-to-Gate 3.75 kg CO2 eq. (gebaseerd op door 
derden geverifieerd EPD)
Cradle-to-Grave 5.02 kg CO2 eq. (gebaseerd op door 
derden geverifieerd EPD)

Binnenklimaat
Een selectie van Rockfon producten beschikt over de 
Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en 
het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een 
lage VOS-emissie
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