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De ce ROCKFON

ROCKFON creează soluții acustice,  
care asigură un climat optim de interior.  
Tavanele și panourile de perete ROCKFON 
sunt folosite la diverse tipuri de clădiri,  
cu cerințe dintre cele mai exigente,  
cum ar fi: birouri, sedii pentru activități  
comerciale și de agrement, precum  
și instituții medicale și industriale.

Datorită proprietăților excelente  
ale plăcilor din vată minerală bazaltică 
ROCKWOOL, nu trebuie să alegeți  
între siguranță și design. Produsele  
ROCKFON oferă utilizatorilor confort,  
instalatorilor asamblare rapidă și ușoară, 
iar designerilor posibilități nelimitate.

Deseori se întâmplă ca lucrurile cărora nu le acordăm atenție  
să aibă cel mai mare impact asupra stării noastre de bine.  
Un astfel de lucru poate fi chiar tavanul de deasupra capului...

Soluții ROCKFON pline de inspirație 

ACUSTICA:  nu trebuie să alegeți între formă și funcție

Acustica bună a încăperilor are un rol decisiv ori de câte ori calitatea sunetului  
contează. Materialele dure, cum ar fi metalul sau sticla, sunt utilizate pe scară largă  
în arhitectura modernă, dar de multe ori în detrimentul unei acustici adecvate  
a încăperilor. Soluțiile ROCKFON realizate din vată minerală bazaltică elastică  
absorb foarte bine sunetele, reducând astfel semnificativ timpul de reverberație. 

DESIGN:  aspect bun însoțit de o stare de bine

Proprietățile vatei minerale bazaltice și procesul de fabricație de înaltă tehnologie  
determină o calitate ridicată a plăcilor de tavan și panourilor de perete, care sunt  
disponibile într-o gamă largă de culori, module și muchii. Creează posibilități nelimitate 
de design, apreciate de arhitecți. Sunt o sursă de inspirație pentru soluții personalizate 
care să corespundă nevoilor și imaginației.

PROPRIETĂȚI:  sănătate și siguranță în primul rând

Produsele ROCKFON sunt clasificate în cea mai înaltă clasă de reacție la foc - A1.  
Aceasta înseamnă că sunt necombustibile, iar în caz de incendiu nu produc fum sau 
picături de ardere. Deoarece vata bazaltică este un material anorganic, plăcile ROCKFON 
sunt rezistente la dezvoltarea mucegaiului, ciupercilor și bacteriilor. Rezistă până la 100% 
umiditate relativă la temperatura de 40°C. Chiar și cu trecerea timpului rămân stabile 
dimensional, indiferent de umiditatea aerului sau modificările de temperatură.

MONTARE:  rezultate excelente fără prea mult efort

Soluțiile ROCKFON se instalează rapid și simplu. Datorită greutății reduse sunt ușor  
de deplasat și transportat. Sunt prietenoase pentru contractori - nu produc praf în timpul 
fasonării și asamblării. După montare, suprafețele plăcilor pot fi ușor aspirate sau curățate 
cu un material umed. Permit accesul facil la instalațiile ascunse în spațiul gol din tavan.



4 Produse din vată minerală bazaltică

Materia primă de bază pentru fabricarea produselor 
ROCKFON este vată minerală bazaltică, care se obține 
dintr-un material natural – roca bazaltică.

În procesul de producție bazat pe tehnologie patentată,  
roca bazaltică este topită pentru a forma o lavă topită,  
și apoi supusă defibrării. Fibrele de vată, la care se adaugă  
liantul și mijloacele de protecție hidrofobă, sunt colectate  
sub formă de covor, care este apoi comprimat, polimerizat 
și răcit. Din covorul astfel preparat se taie plăci de diferite 
dimensiuni, suprafețe și muchii – în conformitate  
cu destinația finală a acestora.

Soluțiile ROCKFON realizate din vată minerală  
bazaltică înseamnă: 
–  Confort acustic
–  Necombustibilitate
–  Rezistență la umiditate
–  stabilitatea dimensională
–  Igienă
–  Montare rapidă și simplă
–  Întreținere ușoară
–  Estetica încăperilor
–  Posibilități nelimitate de design
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La data de 3 noiembrie 2003, Comitetul  
European de Standardizare (CEN) a introdus 
un standard pentru tavane suspendate  
EN 13964. Acest standard definește cerințele  
și metodele de încercare și evaluare ale 
tavanelor suspendate utilizate în interiorul 
construcțiilor generale și în special în lucrările 
de inginerie civilă. Include tavanele suspen-
date vândute ca seturi complete, precum  
și elementele individuale de construcție  
și plăcile de umplutură. În noiembrie 2005, 
standardul european a dobândit statutul  
de standard polonez PN-EN 13964.  

Standardul EN 13964 precizează cerințele 
și specificațiile produsului, care trebuie 
menționate sau care pot fi menționate  
pe etichetă și în documentația tehnică.  
În dorința de a oferi Clienților informațiile  
cele mai complete, Grupul ROCKFON  
a decis să menționeze pentru fiecare din  
produsele sale o multitudine de proprietăți,  
în conformitate cu marcajul CE.

Toate valorile menționate au fost verificate  
într-un program amplu de Testare inițială  
a tipului de produs, efectuată de laboratoare 
acreditate în conformitate cu standardul  
EN 13964, iar capacitățile noastre de 
producție au fost auditate de Organismul 
Notificat – BCCA. În plus, Departamentul  
de Control al Calității verifică mărfurile  
în mod regulat, astfel încât Clienții noștri 
primesc mereu produse care îndeplinesc 
standardele declarate pe etichetele CE. 

Toate produsele ROCKFON obținute  
în fabricile noastre din Europa, începând  
cu octombrie 2005, dețin marcajul CE.  

În plus, Rockfon oferă Declarații de  
Perfor manță Operațională pentru toate  
produsele marcate CE. Declarația de Perfor-
manță Operațională furnizează informații  
cu privire la caracteristicile produsului  
și normele de utilizare a acestuia. Produ că-
torii care oferă Declarația de Performanță 
Operațională își asumă întreaga  
respon sabilitate pentru conformitatea  
produselor cu parametrii declarați. 

Informații detaliate referitoare  
la parametrii de pe etichete pot fi găsite  
pe http://exp.rockfon.com

15 ANI GARANȚIE – proprietățile excelente  
ale produselor ROCKFON permit utilizarea acestora  
în cele mai severe condiții climaterice și asigură  
păstrarea stabilității dimensionale. Prin urmare,  
durata de viață estimată a produselor noastre este  
foarte mare. De aceea noi oferim o garanție de 15 ani.

 

 

UK

ANI

 GARANȚIE • GARANȚ
IE

 • G
ARANȚIE •

Marcaj CE și Declarații de Performanță



6 Rockfon® Sonar™

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

B 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

20 / nedemontabil
20 / nedemontabil

Rockfon System B glue

C 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

24 / nedemontabil
24 / nedemontabil

Rockfon System C direct

D 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
1200 x 300 x 20

900 x 900 x 25
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2
4,2

60
60
60
60
67
67
67

Rockfon System XL T24 D
Rockfon System T24 Stepped Z D

D/AEX 1120 x 600 x 20
1420 x 600 x 20
1720 x 600 x 20
2020 x 600 x 25
2320 x 600 x 25

3,5
3,5
3,5
4,2
4,2

250
250
250
250
250

Rockfon System Bandraster

E15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

100
100

Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20

3,5
3,5
3,5

100
100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

900 x 900 x 25
1200 x 1200 x 25

4,2
4,2
4,2
4,2

150
150
150
150

Rockfon System T24 A/E

G 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1200 x 300 x 20

3,5
3,5
3,5

24 / nedemontabil
24 / nedemontabil
24 / nedemontabil

Rockfon System G direct

M 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

Rockfon System T24 M

X 600 x 600 x 22
1200 x 600 x 22
1800 x 600 x 22

3,8
3,8
3,8

62
62
62

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

Z 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Plăcile de tavan Rockfon® Sonar™  asigură flexibilitatea  
design-ului și o gamă largă de soluții. Acestea oferă un amestec 
unic de proprietăți acustice și ignifuge, asigurând un climat 
interior optim.

Plăcile  Rockfon® Sonar™ sunt fabricate folosind tehnologia 
patentată, care conferă muchiilor rezistența și flexibilitatea 
necesare pentru menținerea durabilității. Un strat 
antistatic special reduce sedimentarea particulelor de praf 
pe suprafața plăcilor. Rockfon® Sonar™ are o suprafață 
microporoasă atractivă, albă, cu o textură mată subtilă.

Rockfon® Sonar™ asigură cel mai ridicat coeficient de 
absorbție acustică și clasa de reacție la foc A1, un coeficient 
ridicat de reflexie a luminii, precum și rezistența la 100% 
umiditate relativă a aerului.
 

Plăcile Rockfon® Sonar™ sunt disponibile într-o gamă  
largă de module și muchii care asigură o gamă variată  
de soluții și o libertate deplină de design. 

Tavanele Rockfon® Sonar™ sunt folosite oriunde  
contează estetica și cei mai ridicați parametri  
operaționali. Se recomandă în special pentru birouri, 
obiective comerciale și educative, precum și pentru  
spațiile de tip cameră curată.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C. 
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Sonar™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Sonar™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.  
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor.

Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii 
suprafețe a tavanului.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Sonar™ sunt adecvate pentru reciclare.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-25 / 200 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

20 / 100 0,30 0,65 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

20 / 50 0,15 0,40 0,85 0,95 1,00 1,00 0,70 C 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,00/A 1,00
0,90/A 0,90

0,70/C
0,80

PL
20-25/200,20/100,20/50

Rockfon® Sonar™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 24 0,10 0,35 0,65 0,95 1,00 1,00 0,65 C 0,75

20 / 20 0,05 0,30 0,65 0,90 1,00 1,00 0,60 C 0,70

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,65/C
0,75

0,60/C
0,70

PL
20/24,20/20

Rockfon® Sonar™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

Rockfon® Sonar™



8 Rockfon® Tropic™ 

Rockfon® Tropic™ combină suprafața  
netedă, albă, cu foarte bune performanțe 
acustice, ignifuge și de umiditate.

Plăcile Rockfon® Tropic™ sunt disponibile 
într-o gamă largă de muchii de montat  
cu sistem structural vizibil, parțial vizibil  
și ascuns.

Tavanul Rockfon® Tropic™ se recomandă 
pentru încăperile care necesită înaltă 
performanță acustică și o suprafață  
estetică a tavanului.

Plăcile de tavan Rockfon® Tropic™ sunt ideale pentru  
utilizarea în orice încăpere care necesită finisare de înaltă 
calitate în vederea obținerii unui climat acustic optim.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 15 1,9 100 Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1,9
1,9

100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E 

D 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

Rockfon System XL T24 D
Rockfon System T24 Stepped Z D

E15 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,5
2,5

100
100

Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,4
2,4

100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

M
600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20
3,5
3,5

60
60

Rockfon System T24 M

X 600 x 600 x 22
1200 x 600 x 22
1800 x 600 x 22

3,8
3,8
3,8

62
62
62

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

Z 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

60
60

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

0,40 0,75 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,90

0,40 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,95/A
1,00/A 1,00

0,90

PL
15/200,20/200

A, E : 15 / 200

D, M, X, Z : 20-22 / 200

Rockfon® Tropic™

Muchii :
Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Tropic™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Tropic™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 86% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Tropic™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Tropic™ 



10 Rockfon® Color-all™

34 de culori unice standard, precum și la alegere  
– disponibile la cerere pentru tavane acustice, 
care inspiră și îmbunătățesc aspectul interiorului.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 15 2,2 100 Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,2
2,2

100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

E15 600 x 600 x 20 3,4 100 Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 20 3,4 100 Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

X 600 x 600 x 22 3,7 62 Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
Comanda minimă și durata realizării sunt menționate în lista de prețuri ROCKFON.

Posibilitatea folosirii culorilor pe tavan 
îmbunătățește substanțial aspectul și 
atmosfera interiorului. Rockfon® Color-all™ 
cuprinde 34 de culori unice. Grupate în șase 
teme pline de inspirație, creează combinații 
subtile sau puternice și distinctive:

• City Tones • Natural Tones
• Sensorial Tones • Energetic Tones
• Precious Tones • Sophisticated Tones

Datorită utilizării tehnologiilor și tehnicilor  
de producție moderne, culorile sunt durabile 
și uniforme. Suprafața deosebit de netedă  
și mată a plăcilor Rockfon® Color-all™  
le conferă o impresie de adâncime reală.

Disponibile în 34 de culori și multe  
dimensiuni, plăcile sunt destinate spre  
a fi montate cu sistem structural vizibil,  
parțial vizibil sau ascuns, oferind o libertate 
totală de proiectare.

Tavanele Rockfon® Color-all™ se  
caracterizează printr-o absorbție acustică 
ridicată (αw = 0,95–1,00), siguranță excelentă 
la foc (clasa de reacție la foc A1 și A2-s1, d0)  
și rezistența până la 100% umiditate relativă  
a aerului, fără distorsiuni, ceea ce le face 
extrem de durabile.

Doriți să creați un tavan unic în culoarea 
selectată de dvs.? Rockfon® Color-all™ Special 
sunt plăci disponibile în culori pe bază  
de comenzi individuale – este suficient  
să ne dați numărul din paleta de culori NCS, 
iar noi vom face restul.

Plăcile de tavan Rockfon® Color-all™ Special 
acoperite cu vopsea minerală din ingrediente 
naturale sunt disponibile doar în anumite 
dimensiuni. 

În diverse culori și dimensiuni pot  
fi comandate, de asemenea, insulele  
acustice Rockfon® Eclipse™. Oferta noastră 
include, de asemenea, structuri de susținere 
adaptate culorilor tuturor plăcilor din gama 
Rockfon® Color-all™.

Plăcile din gama Rockfon® Color-all™ 
sunt complet adecvate pentru reciclare.
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 

Clasa de reacție la foc:  
Rockfon® Color-all™: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1. 
Rockfon® Color-all™ Precious Tones: Euroclasa A2-s1,d0 în conformitate cu EN 13501-1. 

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Color-all™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964. 
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

Plăcile de tavan Rockfon® Color-all™ poate fi instalat la bazine bine ventilate,  
în situația în care nu există condens, iar tavanul nu este stropit cu apă.

REFLEXIA LUMINII
Coeficientul de reflexie difuză a luminii depinde de culoarea specifică a plăcilor,  
valoarea acestuia este măsurată în conformitate cu ISO 7724-2 (informațiile detaliate  
pe http://exp.rockfon.com).

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
Coeficientul de transfer termic pentru plăcile Rockfon® Color-all™ cu grosimea  
mai mare sau egală cu 30mm a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 12667  
și este λD = 37 mW/mK.
 
Rezistența termică pentru plăcile Rockfon® Color-all™ cu grosimea de 40mm  
este R = 1,05 m² k/W.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Color-all™ sunt adecvate pentru reciclare.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

Rockfon® Color-all™

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,50 0,85 0,95 0,85 1,00 1,00 0,95 A 0,90

20-22 / 205 0,50 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,95/A 0,90

1,00/A 1,00

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

Rockfon® Color-all™ Special

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-22 / 200 0,45 0,80 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,95/A 0,95

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

Rockfon® Color-all™



12 Rockfon® Ligna™

Tavanul Rockfon® Ligna™ – tonuri naturale,  
vii și calde de lemn care conferă încăperilor  
o notă de confort. De aceea, este adesea 
folosit pentru birouri, magazine și alte  
spații de utilitate publică. Combină  
estetica cu confortul acustic, siguranța  
la foc și rezistența la umiditate.

Rockfon® Ligna™ este disponibilă în trei 
versiuni coloristice: fag clasic, fag deschis  
și fag închis.
•  Fag clasic (Classic Beech) – compoziție 

unitară, nuanță maro auriu cu o structură 
regulată a lemnului care conferă  
încăperilor o notă de calm.

•  Fag deschis (Light Beech) – în nuanțe  
de la alb la maro deschis cu o structură 
regulată, densă și fără noduri. Texturile 
unitare au un model de linii drepte sau 
ondulate.

•  Fag închis (Dark Beech): în culori  
de la somon la roșu deschis. Texturi  
dense, regulate și delicate, în principal  
cu motiv de linii drepte, uneori ondulate.

Culorile plăcilor Rockfon® Ligna™ se pot 
combina perfect cu nuanțele mai reci  
ale plăcilor de tavan din seria Rockfon®  
Color-all™ City Tones sau cu nuanțele 
naturale Rockfon® Color-all™ Natural Tones.

Rockfon® Ligna™, atât sub formă  
de muchii de montat cu sistem structural 
vizibil, cât și parțial vizibil, se prezintă cel mai 
bine în combinație cu profilurile de sprijin 
într-o culoare contrastantă sau apropiată 
culorii tavanului.

Plăcile de tavan Rockfon® Ligna™ sunt 
fabricate din vată minerală bazaltică, 
acoperită pe ambele părți cu o țesătură  
din fibră de sticlă care asigură un 
comportament acustic de înaltă  
performanță. Pe partea vizibilă, țesătura  
are o textură de lemn. Muchiile plăcilor 
sunt vopsite. Având în vedere orientarea 
diversă a texturii lemnului, fiecare placă  
are marcată pe partea din spate o săgeată 
care indică direcția de montare.

Plăci de tavan în tonuri naturale de lemn,  
care creează un climat de interior plin de căldură.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate 
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,7
1,7

100
100

Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

1,7
1,7

100
100

Rockfon System T24 A/E

E15 600 x 600 x 20 2,7 100 Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 20 2,7 100 Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Fag deschis (Light Beech)Fag clasic (Classic Beech) Fag închis (Dark Beech)
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,75 0,85 0,80 0,90 0,95 0,85 B 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,85/B
0,80

CZ
20/200

Rockfon® Ligna™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Ligna™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964. 

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Ligna™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Ligna™



14 Rockfon® Koral™

Rockfon® Koral™ asigură performanțe 
acustice, termice și de umiditate foarte  
bune. Are o suprafață microporoasă,  
vopsită în alb, cu o textură mată, subtilă.

Plăcile Rockfon® Koral™ sunt disponibile  
în mai multe dimensiuni modulare.  
Se reduce astfel numărul de elemente 
structurale, diminuând timpul și costul  

de asamblare. În același timp, crește 
libertatea de a proiecta tavane suspendate 
atractive și personalizate.

Datorită gamei largi de care se bucură, 
tavanul Rockfon® Koral™ reprezintă  
o soluție universală ce poate fi aplicată 
multor tipuri de încăperi cu diverse cerințe.

Plăcile de tavan combină suprafața estetică cu proprietăți 
acustice foarte bune.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 15 1,9 100 Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15
1800 x 600 x 20

1,9
1,9 
2,4

100
100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

2100 x 600 x 20
2400 x 600 x 20

900 x 900 x 25
1200 x 1200 x 25

2,4
2,4
2,9
2,9

100
100
150
150

Rockfon System T24 A/E

E15 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,5
2,5

100
100

Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,5
2,5

100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A : 15 / 200 0,50 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90

A : 15 / 50 0,10 0,45 0,85 1,00 0,95 0,80 0,75 C 0,80

A : 20-25 / 200 0,55 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90

E : 15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,75/C
0,80

0,95/A
0,95/A
0,95/A

0,90
0,90
0,90

CZ
15/200,15/50,20/200,25/200

Rockfon® Koral™

Muchii :
Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so
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ție
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Koral™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Koral™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 86% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.  
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor.

Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii 
suprafețe a tavanului.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Koral™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Koral™



16 Rockfon® Artic™

Rockfon® Artic™ este o combinație perfectă 
între un preț atractiv, proprietăți bune  
în ceea ce privește absorbția sunetului  
(clasa B) și un aspect modern.

Are un domeniu larg de aplicare.  
Este ideal pentru spațiile în care acustica  
și estetica sunt elemente cheie.

Plăcile Rockfon® Artic™ au o suprafață 
netedă, de culoare albă, un strat posterior  
din fibră de sticlă și muchii pictate.

Panourile ușoare și simplu de montat  
sunt disponibile cu muchie A sau E,  
destinate montării în sisteme cu structură  
de sprijin vizibilă sau parțial vizibilă.

Tavan elegant care oferă un confort acustic optim.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 15 2,0 100 Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,0
2,0

100
100

Rockfon System T24 A/E
Rockfon System XL T24 A/E

E15 600 x 600 x 15 2,2 100 Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,2
2,2

100
100

Rockfon System T24 A/E
Rockfon System XL T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,35 0,70 0,80 0,70 0,80 0,85 0,80 B 0,75

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,80/B
0,75

CZ
15/200

Rockfon® Artic™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Artic™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Artic™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Artic™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Artic™



18 Rockfon® Pacific™

Rockfon® Pacific™ este utilizat în locurile  
în care se pune accentul pe viteza  
asamblării, întreținerea ușoară  
și durabilitatea efectului rezultat. 
Oferă performanțe standard în ceea  
ce privește absorbția acustică (clasa C). 

Plăcile Rockfon® Pacific™ au o suprafață 
netedă, de culoare albă, un strat din fibră  

de sticlă în partea din spate și muchii pictate. 
Rockfon® Pacific™ are o greutate redusă,  
este ușor de tăiat și simplu de instalat. 

Un modul standard de plăci 600x600mm  
este disponibil în muchii de tip A și E, 
destinate montării în sisteme cu structură  
de sprijin vizibilă sau parțial vizibilă.

Tavan multifuncțional cu numeroase posibilități de aplicare.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 12 1,7 100 Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 12 1,7 100 Rockfon System T24 A/E
Rockfon System XL T24 A/E

E15 600 x 600 x 12 1,9 100 Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 12 1,9 100 Rockfon System T24 A/E
Rockfon System XL T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 200 0,40 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 C 0,65

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,70/C
0,65

CZ
12/200

Rockfon® Pacific™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla
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 de
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Pacific™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Pacific™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Pacific™



20 Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™

Tavanele Rockfon® Hygienic™ / Hygienic 
Plus™ sunt concepute pentru a satisface cele 
mai stricte cerințe în materie de curățenie. 
Parametrii igienici de înaltă performanță, 
alături de proprietăți excelente în domeniul 
absorbției acustice și durabilității fac  
din plăcile Rockfon® Hygienic™ / Hygienic 
Plus™ soluția ideală pentru toate tipurile  
de camere curate.

Produsele Rockfon® Hygienic™ /  
Hygienic Plus™ au o suprafață specială 
rezistentă la curățarea mecanică  
și nu atrag particulele de praf și apă.

Produsele Rockfon® Hygienic™ /  
Hygienic Plus™  sunt rezistente la spălări 
frecvente la presiune joasă și înaltă. 
Produsele Rockfon® Hygienic Plus™  
se caracterizează prin emisii scăzute  
de particule, care confirmă clasa ISO 5  
în conformitate cu Clasificarea spațiilor  
de tip cameră curată.

Miezul plăcii este realizat din vată minerală 
100%, care este rezistentă la dezvoltarea 
microorganismelor dăunătoare.

Tavanele sunt concepute pentru a satisface cele mai stricte 
cerințe de igienă din sectorul de sănătate, al industriei 
alimentare și electronice. În plus, plăcile Rockfon®  
Hygienic Plus™ îndeplinesc standardele clasei ISO 5 
în cadrul clasificării spațiilor de tip cameră curată.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

2,4
2,4
3,5
3,5

100
100
100
100

Rockfon System T24 A/E **

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii. 
** De asemenea, disponibile sub formă de rezistență îmbunătățită la coroziune (ECR), folosite în medii dure, cum ar fi piscine, săli de laborator, săli de mese, etc.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-40 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,00/A
0,95

CZ
20/200,40/200

Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1. 

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale. 
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REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză  
a luminii este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin urmare, 
nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare. 

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Particulele emise de materialele de construcție pot afecta activitățile de producție.  
Datorită cantității neglijabile a emisiilor de particule, plăcile Rockfon® Hygienic Plus™  
au un impact pozitiv asupra nivelului de puritate a aerului, necesar în camerele curate.  
Plăcilor Rockfon® Hygienic Plus™ le-a fost atribuită clasa ISO 5 în conformitate  
cu standardul ISO 14644-1, care corespunde Clasei 100 în conformitate cu US FS 209 E.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™ prezintă o rezistență sporită  
la spălare și acțiunea apei. Mai mult decât atât, nu atrage particulele de praf și reduce  
la minimum depunerea acestora.

Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9). Plăcile pot fi dezinfectate  
cu soluții diluate de clor, amoniu cuaternar și peroxid de hidrogen.

Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii  
suprafețe a tavanului. 

Plăcile pot fi curățate cu spumă activă, la presiune scăzută. Plăcile pot fi, de asemenea,  
curățate la presiune ridicată, situație în care presiunea maximă trebuie să fie de 80 bari  
la o distanță de 1m. Plafonul trebuie curățat la un unghi de dispersie de 30°.  
În cazul în care este necesară curățarea la presiune înaltă, plăcile trebuie să fie fixate  
de structura construcției prin intermediul unor cleme de prindere sau cu silicon sanitar  
de etanșare, rezistent la dezvoltarea microorganismelor dăunătoare.

Plăcile Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™ pot fi curățate de două ori  
pe an și dezinfectate cu abur, în conformitate cu instrucțiunile elaborate de experți,  
precum și cu un mop, proiectat pentru acest tip de suprafață.

Apăsare mică: aspirare,  
presiune mică, spălare manuală 

Apăsare mare:  
spălare la presiune ridicată 

  

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™ sunt adecvate pentru reciclare. 

Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™



22 Rockfon® MediCare™ Standard

Tavan estetic suspendat pentru încăperi care trebuie  
să îndeplinească cerințele generale de igienă și curățenie.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,95/A
0,90

CZ
12/200,15/200

Rockfon® MediCare™ Standard

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A15 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,0
2,0

100
100

Rockfon System T15 A/E

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,0
2,0

100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

E15 600 x 600 x 15 2,2 100 Rockfon System T15 A/E

E24 600 x 600 x 15 2,2 100 Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Rockfon® MediCare™ Standard este o soluție 
convenabilă pentru încăperile care trebuie  
să respecte cerințele generale de igienă  
și curățenie, de exemplu, săli de așteptare, 
camere pentru asistente medicale și 
administrație, și altele. Oferă un nivel înalt  
de absorbție a sunetului, care garantează 
confort acustic personalului, pacienților  
și vizitatorilor. 

Rockfon® MediCare™ Standard a primit  
clasa bacteriologică B5 și B10. Aceasta 
înseamnă că îndeplinește cerințele pentru 
zone cu risc foarte ridicat, conform definiției 
cuprinse în standardul francez NF S 90-351  
pentru furnizorii de servicii medicale.  
Rockfon® MediCare™ Standard nu contribuie  
la răspândirea Staphylococcus aureus  
rezistent la meticilină (MRSA).

Emite cantități neglijabile de particule, 
de aceea aparține clasei ISO 5 conform 
clasificării incintelor de tip cameră curată,  
în conformitate cu standardul ISO 14644-1.

Rockfon® MediCare™ Standard poate  
fi ușor curățat cu o cârpă uscată sau umedă.

Rockfon® MediCare™ Standard este  
un tavan suspendat din vată minerală 
bazaltică cu grosimea de 15mm. Suprafața 
vizibilă a plăcilor este acoperită cu un strat 
textil vopsit în alb, care oferă un aspect 
estetic. Partea din spate este finisată cu un 
strat textil. Muchiile plăcii sunt vopsite.
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® MediCare™ Standard a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964. 
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® MediCare™ Standard în culoare albă coeficientul de reflexie difuză  
a luminii este de 86% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare,  
testate în conformitate cu JIS DIN 2801:2000 și ASTM C 1338-96:
– Eschericia coli – Stachybotrys chartarum
– Staphylococcus aureus – Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima – Aspergillus niger
– Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra
– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Rockfon® MediCare™ Standard a fost testat pentru rezistență la microorganismele  
menționate mai jos și a obținut clasa bacteriologică B5 și B10.  
Îndeplinește cerințele pentru Zona 4, a standardului NF S 90-351.
-   Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus - MRSA (Staphylococcus aureus  

rezistent la meticilină): bacterii rezistente la antibiotice și responsabile  
pentru infecții post-operatorii și septicemie,

-  Candida Albicans: drojdie responsabilă pentru infecții ale pielii şi pneumonie,
-   Aspergillus Niger (mucegaiul negru): ciupercă responsabilă pentru pneumonie.

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Particule emise de materialele de construcții pot spori riscul de răspândire  
a infecțiilor în unitățile sanitare. Datorită emisiilor neglijabile de particule mici,  
Rockfon® MediCare™ Standard îndeplinește cerințele stricte pentru curățenia aerului.  
A primit clasa ISO 5 în conformitate cu standardul ISO 14644-1. Clasificarea incintelor  
tip cameră curată pentru Rockfon® MediCare™ Standard îndeplinește cerințele  
din Zona 4 așa cum sunt definite în standardul NF S 90-351.

CURĂȚARE
Plăcile Rockfon® MediCare™ Standard au o suprafață cu rezistență ridicată la spălare  
prin frecare.
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.  
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor.
Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii 
suprafețe a tavanului.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® MediCare™ Standard sunt adecvate pentru reciclare. 

Rockfon® MediCare™ Standard



24 Rockfon® MediCare™ Plus

Tavan acustic care îndeplinește cerințele stricte de igienă  
în unitățile de asistență medicală.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-25 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,00/A
0,95

CZ
20-25/200

Rockfon® MediCare™ Plus

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so
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ție

 IS
O

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

2,2
2,2
2,2
2,7
2,7

100
100
100
100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

E24 600 x 600 x 20 2,8 100 Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

X 600 x 600 x 22 3,7 62 Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Rockfon® MediCare™ Plus este recomandat 
pentru utilizare în zone cu cerințe stricte  
de igienă, precum și de curățare și dezinfectare, 
cum ar fi unități de prim ajutor, săli de naștere, 
săli de tratament, laboratoare de raze X, 
laboratoare și coridoare. Se caracterizează  
prin cea mai ridicată absorbție a sunetului. 

Rockfon® MediCare™ Plus este marcat 
bacteriologic cu clasa B1. Depășește cerințele 
pentru domeniile cu risc foarte ridicat,  
așa cum sunt definite în standardul francez  
NF S 90-351 pentru unitățile sanitare.  
Rockfon® MediCare™ Plus nu contribuie  
la răspândirea de Staphylococcus aureus 
rezistent la meticilină (MRSA). Emite cantități 
neglijabile de particule, de aceea deține clasa 
ISO 4 conform clasificării incintelor de tip 
cameră curată, în conformitate cu standardul 
ISO 14644-1.

Datorită posibilității de montare în sisteme 
structurale de susținere vizibile, parțial 
vizibile și ascunse și gamei largi de module 
disponibile, oferă designerilor flexibilitate  
în privința amenajărilor interioare.  
Marginile sunt etanșate, iar suprafața este 
rezistentă la acțiunea apei și majorității 
detergenților și dezinfectanților. Poate 
fi dezinfectat eficient prin folosirea aburului.

Rockfon® MediCare™ Plus este un tavan 
suspendat din vată minerală bazaltică  
cu grosimea de 20-25 mm. Suprafața 
vizibilă a plăcilor este acoperită cu un strat 
textil impermeabil vopsit în alb, care oferă 
un aspect estetic și garantează o curățare 
ușoară. Partea din spate este finisată cu un 
strat textil. Muchiile plăcii sunt etanșate.
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 
Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.
Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.
Rockfon® MediCare™ Plus a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® MediCare™ Plus în culoare albă coeficientul de reflexie difuză  
a luminii este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare,  
testate în conformitate cu JIS DIN 2801:2000 și ASTM C 1338-96:
– Eschericia coli – Stachybotrys chartarum
– Staphylococcus aureus – Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima – Aspergillus niger
– Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra
– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Rockfon® MediCare™ Plus a fost testat pentru rezistență la microorganismele  
menționate mai jos și a obținut clasa bacteriologică B1.  
Îndeplinește cerințele pentru Zona 4, a standardului NF S 90-351.
-   Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus - MRSA (Staphylococcus aureus  

rezistent la meticilină): bacterii rezistente la antibiotice și responsabile  
pentru infecții post-operatorii și septicemie,

-   Candida Albicans: drojdie responsabilă pentru infecții ale pielii şi pneumonie,
-  Aspergillus Niger (mucegaiul negru): ciupercă responsabilă pentru pneumonie. 

Rockfon® MediCare™ Plus poate fi dezinfectat eficient cu abur. Proprietățile bactericide  
și fungicide ale curățării plăcilor Rockfon® MediCare™ Plus cu abur au fost testate  
și îndeplinesc cerințele standardului NF EN 14561 (> 5 log10) și NF EN 14562 (> 4 log10), 
ceea ce înseamnă că dezinfecția este eficientă. 

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Particule emise de materialele de construcții pot spori riscul de răspândire  
a infecțiilor în unitățile sanitare. Datorită emisiilor neglijabile de particule mici,  
Rockfon® MediCare™ Plus îndeplinește cerințele stricte pentru curățenia aerului.  
A primit clasa ISO 4 în conformitate cu standardul ISO 14644-1. Clasificarea incintelor  
tip cameră curată pentru Rockfon® MediCare™ Plus îndeplinește cerințele  
din Zona 4 așa cum sunt definite în standardul NF S 90-351.

CURĂȚARE
Plăcile Rockfon® MediCare™ Plus au o suprafață cu rezistență ridicată la spălare prin  
frecare, care, de asemenea, are un grad ridicat de impermeabilitate. Această suprafață  
a fost protejată de ancrasare și formarea de amprente digitale. Este un aspect foarte  
important în cazul demontării frecvente a plăcilor în scopul accesării spațiului gol  
din tavan. Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale. 
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor. 
Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii 
suprafețe a tavanului. Plăcile Rockfon® MediCare™ Plus pot fi, de asemenea, curățate  
mecanic și dezinfectate cu ajutorul aburului. Vă rugăm să respectați regulile stabilite  
de producătorii de detergenți și să folosiți ustensila de curățare adecvată.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1). 

Plăcile de tavan Rockfon® MediCare™ Plus sunt adecvate pentru reciclare. 

Rockfon® MediCare™ Plus



26 Rockfon® MediCare™ Air

Tavan suspendat, special conceput pentru  
a fi utilizat în încăperi cu presiune reglabilă a aerului.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,80/B
0,90

CZ
25/200

Rockfon® MediCare™ Air

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A24 600 x 600 x 25
1200 x 600 x 25

2,7
2,7

100
100

Rockfon System XL T24 A/E
Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Rockfon® MediCare™ Air a fost conceput  
pentru zonele cu risc ridicat, unde presiunea 
aerului este controlată pentru a preveni 
răspândirea infecțiilor, ca de exemplu săli  
de operații, camere de recuperare și unități  
de terapie intensivă.

Rockfon® MediCare™ Air este marcat 
bacteriologic cu clasa B1 și B5. Depășește 
cerințele pentru domeniile cu risc foarte  
ridicat, așa cum sunt definite în standardul 
francez NF S 90-351 pentru unitățile sanitare. 
Rockfon® MediCare™ Air nu contribuie  
la răspândirea de Staphylococcus aureus  
rezistent la meticilină (MRSA). Emite cantități 
neglijabile de particule, de aceea i s-a atribuit 
clasa ISO 3 conform clasificării incintelor  
de tip cameră curată, în conformitate  
cu standardul ISO 14644-1.

Membrana posterioară, marginile etanșate  
și clemele Rockfon® MediCare™ Air  
formează un plafon etanș și impermeabil,  
care poate fi dezinfectat cu abur.

Rockfon® MediCare™ Air este un tavan 
suspendat din vată minerală bazaltică  
cu grosimea de 25 mm. Suprafața vizibilă 
a plăcilor este acoperită cu un strat textil 
impermeabil vopsit în alb, care oferă  
un aspect estetic și garantează o curățare 
ușoară. Partea din spate este finisată  
cu o membrană extrem de eficientă,  
etanșă la aer. Muchiile plăcii sunt etanșate.
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CONTROLUL PRESIUNII AERULUI
Rockfon® MediCare™ Air este utilizat în zonele în care este necesară reglarea presiunii  
pentru a preveni răspândirea infecțiilor. Datorită membranei foarte eficiente care  
se află pe partea din spate a plăcii, marginilor etanșate și clemelor (8 cleme la o placă  
cu dimensiunile 600 x 600mm), Rockfon® MediCare™ Air asigură un grad de etanșeitate 
permițând menținerea presiunii aerului la un anumit nivel. Rockfon® MediCare™ Air  
a fost testat la o presiune de la 5 la 40 Pa. Valoarea rezultată a permeabilității la aer  
a fost mai mică decât 0,5 m3/h/m2/Pa. În cazul în care încăperea trebuie să îndeplinească 
cerințe mai stricte, ROCKFON recomandă utilizarea unei benzi de neopren cu celule închise  
la interfața dintre placa de tavan și structura construcției. Pentru mai multe informații,  
vă rugăm să contactați reprezentanții ROCKFON.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.
Rockfon® MediCare™ Air a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® MediCare™ Air în culoare albă coeficientul de reflexie difuză  
a luminii este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin ur-
mare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare,  
testate în conformitate cu JIS DIN 2801:2000 și ASTM C 1338-96:
– Eschericia coli – Stachybotrys chartarum
– Staphylococcus aureus – Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima – Aspergillus niger
– Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra
– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)
Rockfon® MediCare™ Air a fost testat pentru rezistență la microorganismele  
menționate mai jos și a obținut clasa bacteriologică B1 și B5.  
Îndeplinește cerințele pentru Zona 4, a standardului NF S 90-351.
-   Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus - MRSA (Staphylococcus aureus  

rezistent la meticilină): bacterii rezistente la antibiotice și responsabile  
pentru infecții post-operatorii și septicemie,

-   Candida Albicans: drojdie responsabilă pentru infecții ale pielii şi pneumonie,
-   Aspergillus Niger (mucegaiul negru): ciupercă responsabilă pentru pneumonie. 
Rockfon® MediCare™ Air poate fi dezinfectat eficient cu abur. Proprietățile bactericide  
și fungicide ale curățării plăcilor Rockfon® MediCare™ Air cu abur au fost testate  
și îndeplinesc cerințele standardului NF EN 14561 (> 5 log10) și NF EN 14562 (> 4 log10), 
ceea ce înseamnă că dezinfecția este eficientă. 

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Particule emise de materialele de construcții pot spori riscul de răspândire  
a infecțiilor în unitățile sanitare. Datorită emisiilor neglijabile de particule mici,  
Rockfon® MediCare™ Air îndeplinește cerințele stricte pentru curățenia aerului.  
A primit clasa ISO 3 în conformitate cu standardul ISO 14644-1. Clasificarea incintelor  
tip cameră curată pentru Rockfon® MediCare™ Air îndeplinește cerințele  
din Zona 4 așa cum sunt definite în standardul NF S 90-351.

CURĂȚARE
Plăcile Rockfon® MediCare™ Air au o suprafață cu rezistență ridicată la spălare prin  
frecare, care, de asemenea, are un grad ridicat de impermeabilitate. Această suprafață  
a fost protejată de ancrasare și formarea de amprente digitale. Este un aspect foarte  
important în cazul demontării frecvente a plăcilor în scopul accesării spațiului gol  
din tavan. Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale. 
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor. 
Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii  
suprafețe a tavanului. Plăcile Rockfon® MediCare™ Air pot fi, de asemenea, curățate  
mecanic și dezinfectate cu ajutorul aburului. Vă rugăm să respectați regulile stabilite  
de producătorii de detergenți și să folosiți ustensila de curățare adecvată.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® MediCare™ Air sunt adecvate pentru reciclare. 

Rockfon® MediCare™ Air
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Tavan suspendat ușor de curățat, conceput pentru  
a fi utilizat în domeniile de mare risc.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,55 0,65 0,80 1,00 1,00 0,75 0,85 B 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,85/B 0,85

CZ
25/200

Rockfon® MediCare™ Block

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
so

rb
ție

 IS
O

PROPRIETĂȚI TERMICE
Clasa de reacție la foc: Euroclasa B-s1, d0 în conformitate cu EN 13501-1.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A24 600 x 600 x 25
1200 x 600 x 25

2,0
2,0

100
100

Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Rockfon® MediCare™ Block a fost conceput 
pentru zonele cu cel mai mare risc,  
unde presiunea aerului este controlată  
pentru a preveni răspândirea infecțiilor.  
Este conceput pentru încăperi cu standarde  
ridicate de curățenie, cum ar fi săli  
de operații, unități de prim ajutor, toalete, 
spălătorii și unități de terapie intensivă. 

Rockfon® MediCare™ Block este marcat 
bacteriologic cu clasa B1. Depășește cerințele 
pentru domeniile cu risc foarte ridicat,  
așa cum sunt definite în standardul francez  
NF S 90-351. Emite cantități neglijabile  
de particule, de aceea i s-a atribuit clasa  
ISO 2 conform clasificării incintelor de tip  
cameră curată, în conformitate cu standardul  
ISO 14644-1.

Rockfon® MediCare™ Block este complet 
acoperit cu o peliculă inertă impermeabilă  
la apă, cu etanșeitate la aer, care – în 
combinație cu clemele Rockfon® MediCare™ 
Block – formează un tavan etanș. A fost testat 
sub aspectul acțiunii detergenților chimici 
agresivi și mijloacelor dezinfectante folosite 
în incintele de tip cameră curată, pe baza 
cerințelor VDI 2083 Partea 17 și a primit  
cea mai înaltă clasă de rezistență chimică. 

Rockfon® MediCare™ Block este un tavan 
suspendat din vată minerală bazaltică  
cu grosimea de 25 mm. Placa este acoperită  
în întregime cu o peliculă inertă, impermeabilă 
la apă, etanșă la aer și alte particule,  
care creează aspectul unui finisaj estetic 
și facilitează curățarea. Placa Medicare Block 
este netedă, etanșă și lavabilă.
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CONTROLUL PRESIUNII AERULUI
Rockfon® MediCare™ Block este utilizat în zonele în care este necesară reglarea presiunii  
pentru a preveni răspândirea infecțiilor. Datorită membranei foarte eficiente care  
se află pe partea din spate a plăcii, marginilor etanșate și clemelor (8 cleme la o placă  
cu dimensiunile 600 x 600mm), Rockfon® MediCare™ Block asigură un grad de etanșeitate 
permițând menținerea presiunii aerului la un anumit nivel. Rockfon® MediCare™ Block  
a fost testat la o presiune de la 5 la 40 Pa. Valoarea rezultată a permeabilității la aer  
a fost mai mică decât 0,5 m3/h/m2/Pa. În cazul în care încăperea trebuie să îndeplinească 
cerințe mai stricte, ROCKFON recomandă utilizarea unei benzi de neopren cu celule închise  
la interfața dintre placa de tavan și structura construcției. Pentru mai multe informații,  
vă rugăm să contactați reprezentanții ROCKFON.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® MediCare™ Block în culoare albă coeficientul de reflexie difuză  
a luminii este de 74% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Rockfon® MediCare™ Block a fost testat pentru rezistență la microorganismele  
menționate mai jos și a obținut clasa bacteriologică B1.  
Îndeplinește cerințele pentru Zona 4, a standardului NF S 90-351.
-   Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus - MRSA (Staphylococcus aureus  

rezistent la meticilină): bacterii rezistente la antibiotice și responsabile  
pentru infecții post-operatorii și septicemie,

-   Candida Albicans: drojdie responsabilă pentru infecții ale pielii şi pneumonie,
-   Aspergillus Niger (mucegaiul negru): ciupercă responsabilă pentru pneumonie. 

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Particule emise de materialele de construcții 
pot spori riscul de răspândire a infecțiilor  
în unitățile sanitare. Datorită emisiilor  
neglijabile de particule mici, Rockfon®  
MediCare™ Block îndeplinește cerințele  
stricte pentru curățenia aerului. A primit  
clasa ISO 2 în conformitate cu standardul  
ISO 14644-1. Clasificarea incintelor tip  
cameră curată pentru Rockfon® MediCare™ 
Block îndeplinește cerințele din Zona 4 așa 
cum sunt definite în standardul NF S 90-351.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor Rockfon® MediCare™  
Block este durabilă și impermeabilă la apă. 
Plăcile pot fi spălate și curățate cu abur 
sub presiune. 

Rezistența chimică:
Testele au fost efectuate în conformitate cu ISO 2812-1 („Încercarea de rezistență  
la lichide – Partea 1: Imersiune în lichide altele decât apa ”), iar clasificarea a fost făcută  
în conformitate cu VDI 2083 Partea 17. Rezultatele au fost descrise ca fiind „excelente”,  
raportat la următorii detergenți și dezinfectanți:

– Formalină (37%)  – Amoniac (25%)
– Apă oxigenată (30%)  – Acid sulfuric (5%)
– Acid fosforic (30%)  – Acid peracetic (15%)
– Acid clorhidric (5%)  – Alcool izopropilic (100%)
– Hidroxid de sodiu (5%)  – Hipoclorit de sodiu (15%)

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Rockfon® MediCare™ Block
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Tavanul Rockfon® Boxer™ poate fi folosit 
oriunde este necesară reducerea zgomotului 
cu menținerea simultană a unei rezistențe 
sporite la impact. În locuri precum grădinițe 
și școli, coridoare, holuri și săli de sport.

Plăcile de tavan Rockfon® Boxer™  
au o suprafață albă, texturată cu un strat  
de fibră de sticlă, care contribuie  
la îmbunătățirea rezistenței la impact.

În funcție de modul de montare, tavanul 
Rockfon® Boxer™ îndeplinește cerințele 
tuturor celor trei clase de rezistență la impact 
conform standardului EN 13964, Anexa D. 

În cazul facilităților sportive, instalarea 
plăcilor Rockfon® Boxer™ în sistemul  
Rockfon System Olympia Plus A asigură cea 
mai mare rezistență la impact (clasa 1A).  
În spațiile în care cerințele pentru rezistența 
la impact sunt mai mici (clasa 2A și 3A), 
Rockfon® Boxer™ poate fi instalat  
în sistemul Rockfon System Impact T24 A. 
Tavanul Rockfon® Boxer™ instalat în sistemul 
Olympia Plus A este detașabil.

Plăcile de tavan Rockfon® Boxer™ asigură cel mai înalt grad  
de absorbție a sunetului și îndeplinesc cerințele de rezistență  
la impact. 

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 205 0,50 0,95 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 A 0,95

40 / 225 0,60 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 1,00 A 0,95

40 / 40 0,20 0,75 1,00 1,00 0,95 0,85 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,95/A
1,00/A 1,00/A 0,95/A

0,95/A
0,95/A

CZ
20/205,40/225, 40/40

Rockfon® Boxer™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla
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 de
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GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A24 600 x 600 x 20
600 x 600 x 40

1200 x 600 x 20
1200 x 600 x 40

2,5
4,1

2,5
4,1

100
150

100
150

Rockfon System XL T24 A/E 
Rockfon System T24 A/E

Rockfon System Impact T24 A **

AEX 1166 x 1166 x 40 4,1 200 Rockfon System Olympia Plus A

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii. 
** Tavanul instalat în sistemul Rockfon System Impact T24 A este nedemontabil.

Rockfon® Boxer™
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA IMPACT
Rockfon® Boxer™ a fost testat pentru rezistență la impact de către un laborator autorizat,  
în conformitate cu standardul EN 13964, Anexa D. Clasificarea confirmă rezistența  
tavanului suspendat la impact. În timpul testării nu s-au produs schimbări sub aspectul 
durabilității și structurii plăcii. Ca urmare a impactului produs, placa nu și-a pierdut  
parametrii de funcționalitate și siguranță. Rockfon® Boxer™ îndeplinește cerințele 
următoarelor clase de rezistență la impact în funcție de sistemul utilizat:

Clasa Muchii Dimensiuni modulare  
(mm)

Sistem 
de montare

1A AEX 1166 x 1166 x 40 Rockfon System Olympia Plus A

2A A24 1200 x 600 x 40 Rockfon System Impact T24 A

3A A24 1200 x 600 x 20 Rockfon System Impact T24 A

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Boxer™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Boxer™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
Coeficientul de transfer termic pentru plăcile Rockfon® Boxer™ cu grosimea  
mai mare sau egală cu 30mm a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 12667  
și este λD = 37 mW/mK.

Rezistența termică pentru plăcile Rockfon® Boxer™ cu grosimea de 40mm  
este R = 1,05 m² k/W.

IGIENĂ 
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor.

Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii 
suprafețe a tavanului. 

MEDIU 
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Boxer™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Boxer™
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Tavanul Rockfon® Samson™ se recomandă  
în special clădirilor de tipul școli și săli  
de sport. Coeficientul ridicat de absorbție 
acustică al plăcilor Samson permite  
obținerea condițiilor acustice optime în astfel 
de medii, de obicei foarte zgomotoase.

Plăcile de tavan Rockfon® Samson™  
au o suprafață extrem de durabilă, țesută, 
rezistentă la perforații. Îndeplinesc cerințele 
pentru rezistență la impact în conformitate 
cu standardul EN 13964, Anexa D.

În cazul facilităților sportive, Rockfon® 
Samson™ ar trebui să fie instalat în sistemul 
Olympia Plus A pentru a obține cea mai mare 
rezistență la impact (clasa 1A). În mediile  
în care cerințele pentru rezistența la impact 
sunt mai mici (clasa 2A), Rockfon® Samson™ 
poate fi instalat în sistemul Rockfon System 
Impact T24 A.

Plăci de tavan cu rezistență ridicată la impact pentru medii  
cu un nivel ridicat de activitate fizică.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK*
(mm)

Sistem 
de montare

A24 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

3,5
3,5

40
150

Rockfon System Samson Hat A **
Rockfon System Impact T24 A ***

AEX 1166 x 1166 x 40 3,5 200 Rockfon System Olympia Plus A

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii. 
** Sufit zainstalowany w systemie Rockfon System Samson Hat A jest nedemontabil.
*** Tavanul instalat în sistemul Rockfon System Impact T24 A este nedemontabil.

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 225 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

40 / 40 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 B 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,00/A

0,85/B

1,05

0,90

CZ
40/225,40/40

Rockfon® Samson™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla

sa
 de

 ab
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA IMPACT
Rockfon® Samson™ a fost testat pentru rezistență la impact de către un laborator 
autorizat, în conformitate cu standardul EN 13964, Anexa D. Clasificarea confirmă 
rezistența tavanului suspendat la impact, în cazul în care în timpul testului  
nu se produc – asupra acestuia sau asupra structurii sale – modificări care să 
afecteze negativ durabilitatea, funcționalitatea și securitatea, și nici schimbări  
durabile ale aspectului cauzate de impact. Rockfon® Samson™  îndeplinește  
cerințele următoarelor clase de rezistență la impact în funcție de sistemul utilizat:

Clasa Muchii Dimensiuni modulare  
(mm)

Sistem 
de montare

1A AEX 1166 x 1166 x 40 Rockfon System Olympia Plus A

2A A24 1200 x 600 x 40 Rockfon System Impact T24 A

Suprafața durabilă, țesută a plăcilor Rockfon® Samson™ prezintă o rezistență ridicată la perforații  
și a fost testată în conformitate cu standardul NF P 08-301. 
Rockfon® Samson™, nstalat în sistemul Rockfon System Samson Hat A, se recomandă a fi utilizat  
în încăperi în care tavanele sunt mai puțin susceptibile la impact.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Samson™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Samson™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 72% în conformitate cu ISO 7724-2.

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
Coeficientul de transfer termic pentru plăcile Rockfon® Samson™ cu grosimea  
mai mare sau egală cu 30mm a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 12667  
și este λD = 37 mW/mK.

Rezistența termică pentru plăcile Rockfon® Samson™ cu grosimea de 40mm  
este R = 1,05 m2k/W.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.
Suprafața plăcilor poate fi curățată cu un burete sau o cârpă și apă caldă sau rece  
(max 40°C), cu un detergent ușor alcalin (pH între 7 și 9), fără alcool, amoniac sau clor.

Curățarea cu un burete umed sau o cârpă poate face suprafața plăcilor ușor mai  
strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea întregii 
suprafețe a tavanului. 

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Samson™ sunt adecvate pentru reciclare. 

Rockfon® Samson™



34 Rockfon® Facett™

Plăcile Rockfon® Facett™ sunt realizate  
din vată minerală bazaltică și au o suprafață 
netedă, vopsită în alb. Se caracterizează 
printr-un coeficient foarte ridicat de 
absorbție acustică, permițând o reducere 
semnificativă a zgomotului în unitățile 
industriale.

Plăcile Rockfon® Facett™ au o greutate  
redusă și sunt ușor de tăiat, ceea ce le face 
foarte eficiente în procesul de asamblare.

Plăcile de tavan Rockfon® Facett™ se recomandă a fi utilizate  
în cazul tuturor facilităților industriale, de producție și garajelor.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

A24 1200 x 600 x 40
1200 x 600 x 50
1200 x 600 x 60
1200 x 600 x 80

1200 x 600 x 100

4,2
5,2
6,2
8,2

10,2

150
160
170
190
200

Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,85

50 - 100 / 200 0,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,90/A
1,00/A

0,85
0,95

CZ
40/200,50 - 100/200

Rockfon® Facett™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla
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 de
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Facett™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964. 

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
Coeficientul de transfer termic pentru plăcile Rockfon® Facett™ cu grosimea  
mai mare sau egală cu 30mm a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 12667  
și este λD = 37 mW/mK.

Rezistența termică pentru plăcile Rockfon® Facett™ o grubości 100mm wynosi R = 2,70 m² 
k/W.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Facett™ sunt adecvate pentru reciclare. 

 

Rockfon® Facett™
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Rockfon® Industrial™  
Opal / Nature / Black

Plăcile Rockfon® Industrial™ dețin  
coeficienți foarte ridicați de absorbție 
acustică, permițând realizarea parametrilor 
acustici asumați.

Plăcile Rockfon® Industrial™ au o greutate 
redusă și sunt ușor de tăiat, ceea ce le face 
foarte eficiente în procesul de instalare.

Plăcile Rockfon® Industrial™ sunt realizate  
din vată minerală bazaltică. 

Plăcile Rockfon® Industrial™ Opal   
au o suprafață netedă, vopsită în alb.
Plăcile Rockfon® Industrial™ Nature  
au o suprafață naturală, care nu este vopsită.
Plăcile Rockfon® Industrial™ Black  
au o suprafață neagră.

Plăcile de tavan Rockfon® Industrial™ sunt ideale pentru 
utilizarea în toate facilitățile industriale și de producție.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/m²)

MWK* 
(mm)

Sistem 
de montare

Rockfon® Industrial™ Opal

A24 1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50
1200 x 600 x 100

4,0
4,0
8,0

160
200
200

Rockfon System T24 A/E

Rockfon® Industrial™ Nature

A24 1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50
1200 x 600 x 100

4,0
4,0
8,0

160
200
200

Rockfon System T24 A/E

Rockfon® Industrial™ Black

A24 1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50

4,0
4,0

160
200

Rockfon System T24 A/E

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Rockfon® Industrial™
Black

Rockfon® Industrial™
Nature

Rockfon® Industrial™
Opal
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,00
1,001,00/A

1,00/A

CZ
50/200,50/50,30/200

Rockfon® Industrial™ Opal / Nature / Black

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

Rezistența la foc: Proprietățile ignifuge ale vatei conferă plăcilor de tavan ROCKFON  
protecție împotriva incendiilor în construcții. Rezistența la foc a tavanelor ROCKFON  
selectate a fost clasificată în conformitate cu standardul european EN 13501-2  
și standardele naționale, în funcție de cerințele codurilor de construcție locale.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rockfon® Industrial™ a dobândit clasa 1/C/0N în conformitate cu EN 13964.  
Modulele selectate (lățime > 700mm) fac parte din clasa 2/C/0N.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Industrial™ Opal coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 64% în conformitate cu ISO 7724-2.

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
Coeficientul de transfer termic pentru plăcile Rockfon® Industrial™ cu grosimea  
mai mare sau egală cu 30mm a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 12667  
și este λD = 37 mW/mK.

Rezistența termică pentru plăcile Rockfon® Industrial™ cu grosimea de 50mm  
este R = 1,35 m² k/W.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Plăcile de tavan Rockfon® Industrial™ sunt adecvate pentru reciclare. 

Rockfon® Industrial™ 
Opal / Nature / Black



38 Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles

Suprafețe absorbante Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles  
cu aspect neted, vopsite în alb, pentru montare în poziție verticală.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare 

(mm)
Greutate
(kg/buc.)

Sistem 
de montare

Multiflex 1200 x 300 x 50
1200 x 450 x 50
1200 x 600 x 50

1,6
2,4
3,2

Rockfon System T24 Baffle

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică pentru suprafețele absorbante, cum ar fi tavanele insulă sau de tip 
șicană este determinată de suprafața echivalentă de absorbție a sunetului Aeq exprimată 
în m² per element. Valoarea Aeq este măsurată în conformitate cu standardul ISO 354. 
Aceasta definește dimensiunea suprafeței care absoarbe 100% sunetul (cu αw =1,00), 
echivalentă cu absorbția unui singur element testat (insulă sau absorbantul).

Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,18 0,36 0,42 0,56 0,57 0,55

CZ - Fibral
1x 1200x300

Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles
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1200x300x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,32 0,43 0,62 0,76 0,76 0,77

0,25 0,31 0,47 0,61 0,60 0,59

CZ - Fibral
2x 1200x450

Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles

1200x450x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x450x50 : un singur element 
(1,5 absor./m²; distanțat: 55cm)
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Montarea perpendiculară permite  
o mare flexibilitate în proiectarea  
soluțiilor personalizate pentru tavane. 

Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles sunt  
încadrate într-o ramă de oțel vopsită în alb,  
care se încheie cu cleme în forma literei C. 
Clemele au orificii speciale, care oferă  
opțiuni suplimentare de instalare.

Suprafețele absorbante Rockfon®  
Multiflex™ Fibral Baffles sunt utilizate  
în spațiile care necesită accesul frecvent  
la instalații sau accesul la lumina zilei.  
Se recomandă, de asemenea, instalarea 
acestora în clădiri care utilizează o masă 
termică. Principalul domeniu de aplicare  
al suprafețelor absorbante îl constituie 
industria.
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 77% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Absorbanții Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles sunt adecvate pentru reciclare.

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,34 0,43 0,72 0,84 0,85 0,87

0,25 0,30 0,55 0,65 0,63 0,64

CZ - Fibral
2x 1200x600

Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles

1200x600x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x600x50 : un singur element 
(1,5 absor./m²; distanțat: 55cm)
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Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles



40 Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare 

 (mm)
Greutate
(kg/buc.)

Sistem 
de montare

Multiflex 1200 x 450 x 50 2,4 Rockfon System T24 Baffle

Suprafețe absorbante Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles  
cu aspect natural, nevopsite, pentru montare în poziție verticală.

Montarea perpendiculară permite  
o mare flexibilitate în proiectarea  
soluțiilor personalizate pentru tavane.

Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles sunt  
încadrate într-o ramă de oțel galvanizată,  
care se încheie cu cleme în forma literei C. 
Clemele au orificii speciale, care oferă  
opțiuni suplimentare de instalare. 

Suprafețele absorbante Rockfon®  
Multiflex™ Opal Baffles sunt utilizate  
în spațiile care necesită accesul frecvent  
la instalații sau accesul la lumina zilei.  
Se recomandă, de asemenea, instalarea 
acestora în clădiri care utilizează o masă 
termică. Principalul domeniu de aplicare  
al suprafețelor absorbante îl constituie 
industria.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică pentru suprafețele absorbante, cum ar fi tavanele insulă sau de tip 
șicană este determinată de suprafața echivalentă de absorbție a sunetului Aeq exprimată 
în m² per element. Valoarea Aeq este măsurată în conformitate cu standardul ISO 354. 
Aceasta definește dimensiunea suprafeței care absoarbe 100% sunetul (cu αw =1,00), 
echivalentă cu absorbția unui singur element testat (insulă sau absorbantul).

PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 64% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Absorbanții Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles sunt adecvate pentru reciclare.

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,32 0,43 0,62 0,76 0,76 0,77

0,25 0,31 0,47 0,61 0,60 0,59

CZ - Opal Multiflex
2x 1200x450

Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles
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1200x450x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x450x50 : un singur element 
(1,5 absor./m²; distanțat: 55cm)

Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles



42 Rockfon® Hygienic™ Baffles

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/buc.)

Sistem 
de montare

Multiflex 1200 x 450 x 50
1200 x 600 x 50

3,2
4,0

Rockfon System T24 Baffle

ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică pentru suprafețele absorbante, cum ar fi tavanele insulă sau de tip 
șicană este determinată de suprafața echivalentă de absorbție a sunetului Aeq exprimată 
în m² per element. Valoarea Aeq este măsurată în conformitate cu standardul ISO 354. 
Aceasta definește dimensiunea suprafeței care absoarbe 100% sunetul (cu αw =1,00), 
echivalentă cu absorbția unui singur element testat (insulă sau absorbantul).

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,33 0,35 0,51 0,64 0,61 0,56

0,29 0,41 0,74 0,83 0,85 0,84

0,19 0,25 0,43 0,50 0,50 0,48

 

CZ
1200x450/1200x600

Rockfon® Hygienic™ Baffles

Su
pr

af
aț

a 
ec

hi
va

le
nt

ă 
ca

re
 

ab
so

ar
be

 [m
2 ] /

 e
le

m
en

t 

1200x450x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x600x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x600x50 : un singur element 
(2 absor./m²; distanțat: 42cm)

Suprafețe absorbante Rockfon® Hygienic™ Baffles  
sunt concepute pentru a fi instalate în spațiile cu cerințe 
ridicate de igienă.

Rockfon® Hygienic™ Baffles sunt plăci igienice  
de tavan pentru montare în poziție verticală.

Absorbantul Rockfon® Hygienic™ Baffles  
este vopsit în alb și are un cadru din oțel 
inoxidabil. Suprafața produselor Rockfon® 
Hygienic™ este acoperită cu o vopsea  
specială care previne dezvoltarea bacteriilor  
și permite spălarea frecventă. Interiorul  
plăcilor este realizat din vată minerală  
bazaltică, material anorganic rezistent la 
dezvoltarea microorganismelor dăunătoare.

Plăcilor Rockfon® Hygienic™ Baffles le-a  
fost atribuită clasa M2.5/10 în conformitate  
cu US FS 209 E, care corespunde clasei  
ISO 4 în conformitate cu EN ISO 14644-1.  
Acest lucru permite montarea absorbanților  
în camere curate, cu control permanent  
al aerului.

Absorbanții Rockfon® Hygienic™ Baffles  
sunt ușor de curățat, iar domeniile  
lor primare de aplicare sunt industria 
farmaceutică, electronică și fabricarea berii.
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A2-s1,d0 în conformitate cu EN 13501-1.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Hygienic™ Baffles în culoare albă coeficientul de reflexie difuză  
a luminii este de 85% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Rockfon® Hygienic™ Baffles le-a fost atribuită clasa M2.5/10 în conformitate  
cu US FS 209 E, care corespunde clasei ISO 5 în conformitate cu EN ISO 14644-1.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

Suprafața poate fi dezinfectată cu ajutorul peroxidului de hidrogen, de exemplu 
Minncare. Curățarea cu un burete umed sau cu o cârpă poate face suprafața plăcilor  
ușor mai strălucitoare, de aceea pentru rezultate mai bune se recomandă curățarea 
întregii suprafețe a tavanului.

Suprafața plăcilor poate fi curățată cu spumă. Spuma trebuie aplicată la presiune  
scăzută pe suprafața plăcilor. Lăsați-o să stea timp de 5 minute, apoi ștergeți.  
Soluția de săpun trebuie să fie de 1: 100.

Suprafața plăcilor poate să fie curățată sub presiune o dată pe săptămână. Presiunea 
maximă trebuie să fie de 65 bari la o distanță de 1m. Tavanul trebuie curățat cu jet  
de apă sub un unghi de 30° cu agent de curățare într-un raport de 1:100. Dacă se  
impune curățarea la presiune înaltă, plăcile pot fi asigurate de structura construcției 
folosind cleme de prindere sau silicon sanitar de etanșare rezistent la dezvoltarea 
ciupercilor – în ambele cazuri fiind necesară utilizarea unor trape igienice și etanșate  
de acces.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Absorbanții Rockfon® Hygienic™ Baffles sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Hygienic™ Baffles
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Rockfon® Contour™ sunt șicane  
(deflectoare) fără cadru, cu un design 
minimalist elegant. Suprafața netedă, albă  
și curată face ca absorbantele Rockfon® 
Contour™  să se potrivească perfect chiar  
și cu interioarele cele mai moderne.

Rockfon® Contour™ asigură absorbția  
ridicată a sunetului, contribuind  
la reducerea timpului de reverberație  
în încăperi. Permit obținerea condițiilor  
acustice optime în mediile în care nu este 
posibilă utilizarea tavanului tradițional 
suspendat, precum și în încăperile în care  
se impune accesul frecvent și nerestricționat 
la instalațiile amplasate sub tavan.

Absorbanții pot fi montați individual,  
ca un singur element care absoarbe sunetul, 
precum și ca o completare a tavanului 
existent. Rockfon® Contour™ se recomandă  
în special pentru clădirile care utilizează  

masă termică, întrucât asigură un flux liber  
de aer în încăpere.

Rockfon® Contour™ este o suprafață 
absorbantă fără cadru, realizată din plăci  
de 50mm din vată minerală bazaltică.  
Ambele părți ale absorbantului sunt 
acoperite cu un strat textil acustic din fibră  
de sticlă, care conferă o suprafață netedă,  
de culoare albă. Marginile absorbantului  
sunt vopsite.

Suprafețele absorbante Rockfon® Contour™ 
sunt rapid și simplu de instalat.  
Se montează pe verticală direct de tavan  
sau de un alt element structural al clădirii, 
prin intermediul unor cabluri flexibile 
conectate prin dispozitive de blocare  
la spiralele de ancorare amplasate pe 
marginea superioară a absorbantului.  
Pentru detalii, consultați instrucțiunile  
de montare Rockfon® Contour™.

Suprafețe absorbante Rockfon® Contour™ reprezintă o soluție 
estetică și economică pentru montare în poziție verticală.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/buc.)

Sistem 
de montare

Bc 1200 x 600 x 50 4,3 Rockfon System Contour Be Baffle
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică pentru suprafețele absorbante, cum ar fi tavanele insulă sau de tip 
șicană este determinată de suprafața echivalentă de absorbție a sunetului Aeq exprimată 
în m² per element. Valoarea Aeq este măsurată în conformitate cu standardul ISO 354. 
Aceasta definește dimensiunea suprafeței care absoarbe 100% sunetul (cu αw =1,00), 
echivalentă cu absorbția unui singur element testat (insulă sau absorbantul).

0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

CZ
1200x600

Rockfon® Contour™

1200x600x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)
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PROPRIETĂȚI TERMICE 
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C. 

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1. 

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.
 
Rezistența la coroziune: spiralele de ancorare utilizate la montarea Rockfon® Contour™ 
sunt realizate din oțel inoxidabil tip 1.4401 (clasa 316), care asigură o rezistență ridicată  
la coroziune în condiții normale și este adecvat pentru utilizarea în încăperile  
din clasa C3 (EN ISO 12944-2-). Acest tip de oțel este de obicei folosit la echipamentele 
de prelucrare a produselor alimentare și lichidelor, în industria chimică și petrochimică, 
posturi și echipamente de laborator, implanturi medicale. Rockfon® Contour™ nu trebuie 
utilizat în piscine. 

REFLEXIA LUMINII 
Pentru Rockfon® Contour™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 79% în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ 
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU 
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Absorbanții Rockfon® Contour™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® Contour™
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Tavane insulă cu proprietăți acustice excelente și aspect unic.

GAMA DE PRODUSE

Muchii Forme
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/buc.)

MWK*
(mm)

Sistem 
de montare

Be
Square 1160 x 1160 x 40 9 150 Rockfon System Eclipse Be Island

Be Rectangle 1760 x 1160 x 40
2360 x 1160 x 40 **

13
17

150
150

Rockfon System Eclipse Be Island

A
Circle 800 x 800 x 40

1160 x 1160 x 40
3
7

150
150

Rockfon System Eclipse A Island

A
Triangle 1160 x 1160 x 40 4 150 Rockfon System Eclipse A Island

A
Hexagon 1160 x 1160 x 40 6 150 Rockfon System Eclipse A Island

A Oval 1760 x 1160 x 40 10 150 Rockfon System Eclipse A Island

A Random 1760 x 1160 x 40 9 150 Rockfon System Eclipse A Island

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.
** Dimensiunea 2360 x 1160 x 40 este disponibilă în culori speciale doar pe o singură parte. 
Vă rugăm să contactați ROCKFON pentru informații referitoare la anumite forme, culori, dimensiuni, timp de realizare și cantitate minimă.

Tavanele insulă inovatoare Rockfon® Eclipse™ 
contribuie la îmbunătățirea proprietăților 
acustice ale încăperilor, oferindu-le, în același 
timp, un aspect unic. Pot fi folosite în locurile 
în care este imposibilă utilizarea tavanului 
tradițional (acoperiș de sticlă, clădiri istorice, 
etc.), sau ca o completare a tavanului 
existent. Tavanele insulă Rockfon® Eclipse™ 
sunt disponibile în alb și într-un număr 
nelimitat de culori personalizate definite 
pe baza sistemului NCS – Natural Colour 
System®. 

Moderne, rafinate, fără cadru, insulele 
Rockfon® Eclipse™ sunt disponibile în 
diverse forme geometrice (pătrate, rotunde), 
precum și în forme personalizate, care oferă 
o libertate deplină de proiectare. Insulele 
de formă pătrată și dreptunghiulară au 
marginile delicat conturate prin tăieturi. 
Insulele în celelalte forme sunt finisate  
cu margini drepte. Suprafața netedă  
a insulelor este foarte durabilă. Plăcile 
 în culori mai deschise reflectă perfect 
lumina, permițând economisirea energiei. 

Aspectul curelelor se armonizează cu 
întregul. Sistemul modern și discret  
de suspendare creează efectul de insule  
care plutesc în aer.

Insulele Rockfon® Eclipse™ se caracterizează 
prin parametri foarte ridicați în ceea ce 
privește absorbția acustică, contribuind  
astfel la reducerea timpului de reverberație  
și a presiunii acustice și, prin urmare,  
la obținerea confortului acustic optim  
în încăpere. Performanța lor acustică ridicată 
în ceea ce privește absorbția sunetului  
se datorează faptului că absorb undele  
de sunet care cad pe ambele părți ale 
acestora. Rockfon® Eclipse™ îmbunătățesc,  
de asemenea, acustica în clădirile care 
utilizează masă termică, deoarece asigură  
un flux liber de aer în încăpere.

Tavanele insulă Rockfon® Eclipse™ sunt 
realizate din vată minerală bazaltică, cu 
performanțe excelente în ceea ce privește 
rezistența la foc și umiditatea, și care 
îndeplinește, de asemenea, cerințele stricte 

de mediu. Insulele sunt adecvate pentru 
reciclare. Au fost distinse cu eticheta daneză 
de mediu – Danish Indoor Climate Label.

Tavanul insulă Rockfon® Eclipse™ este  
realizat din plăci de vată minerală bazaltică 
cu grosimea de 40mm. Partea sa vizibilă este 
acoperită cu un strat textil vopsit, din fibre 
de sticlă, care creează un aspect de suprafață 
netedă. Partea din spate este acoperită  
cu un strat textil acustic alb, care reflectă 
perfect lumina. Muchiile plăcii sunt vopsite.

Tavanele insulă Rockfon® Eclipse™ sunt  
rapid și simplu de instalat. Se montează  
în poziție orizontală, cu ajutorul seturilor  
de: dibluri, curele, spirale de ancorare. 

Insula Rockfon® Eclipse™ Rectangle 2360 
este întărită pe partea din spate cu două 
profile de aluminiu. Această soluție permite 
montarea insulei doar cu patru curele. 
Găurile din profiluri definesc în mod clar locul 
de suspendare a plăcii, accelerând instalarea.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ: Absorbția acustică pentru suprafețele absorbante, cum ar fi tavanele 
insulă sau de tip șicană este determinată de suprafața echivalentă de absorbție a sunetului Aeq  

exprimată în m² per element. Valoarea Aeq este măsurată în conformitate cu standardul ISO 354. 
Aceasta definește dimensiunea suprafeței care absoarbe 100% sunetul (cu αw =1,00),  
echivalentă cu absorbția unui singur element testat (insulă sau absorbantul).

PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.
Clasa de reacție la foc: Rockfon® Eclipse™: Euroclasa A1 în conformitate cu EN 13501-1.
Rockfon® Eclipse™ Rectangle 2360: Euroclasa A2-s1,d0 în conformitate cu EN 13501-1.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă a aerului.  
Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C. Nu este necesară aclimatizarea.

Rezistența la coroziune: spiralele de ancorare utilizate la montarea Rockfon® Eclipse™ sunt  
realizate din oțel inoxidabil tip 1.4401 (clasa 316), care asigură o rezistență ridicată la coroziune  
în condiții normale și este adecvat pentru utilizarea în încăperile din clasa C3 (EN ISO 12944-2-). 
Acest tip de oțel este de obicei folosit la echipamentele de prelucrare a produselor alimentare  
și lichidelor, în industria chimică și petrochimică, posturi și echipamente de laborator, implanturi 
medicale. Rockfon® Eclipse™ nu trebuie utilizat în piscine.

REFLEXIA LUMINII
Pentru Rockfon® Eclipse™ în culoare albă coeficientul de reflexie difuză a luminii  
este de 86% în conformitate cu ISO 7724-2. 
Partea din spate a tavanului insulă este de culoare albă, în scopul de a garanta lumină  
naturală optimă (79% în conformitate cu ISO 7724-2) și căldură.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin urmare, nu 
constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Absorbanții Rockfon® Eclipse™ sunt adecvate pentru reciclare.

* Distanța dintre elemente  
mai mare sau egală cu 2000mm.  
Pentru întrebări sau informații  
mai detaliate cu privire la acustică,  
vă rugăm să contactați ROCKFON.

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz
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3,5
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1,5
1,0
0,5
0,0

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5
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Rockfon® Eclipse™
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Square 1160 : un singur element *
(suspensie 13mm)

Square 1160 : un singur element *
(suspensie 500mm)
Square 1160 : serie de 5 elemente,  
distanțat 300mm (suspensie 500mm)

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0,3 1,7 2,7 2,6 2,5 2,4

0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

0,7 2,1 3,7 4,7 5,4 5,4

CZ
Rectangle

Rockfon® Eclipse™
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Rectangle 1760 : un singur element *
(suspensie 13mm)
Rectangle 1760 : un singur element *
(suspensie 500mm)
Rectangle 2360 : un singur element *
(suspensie 500mm)

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3

0,4 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0

0,2 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5

0,5 1,0 1,7 2,3 2,4 2,3

CZ
Shapes

Rockfon® Eclipse™

Su
pr

af
aț

a 
ec

hi
va

le
nt

ă 
ca

re
 

ab
so

ar
be

 [m
2 ] /

 e
le

m
en

t 

Circle 1160 : un singur element *
(suspensie 13mm)

Circle 1160 : un singur element *
(suspensie 500mm)

Hexagon 1160 : un singur element *
(suspensie 500mm)

Triangle 1160 : un singur element *
(suspensie 500mm)



48 Rockfon® VertiQ™

Panouri de perete estetice, combină durabilitatea și rezistența 
la impact cu absorbția acustică ridicată.

GAMA DE PRODUSE

Muchii
Dimensiuni modulare  

(mm)
Greutate
(kg/buc.)

MWK*
(mm)

Sistem 
de montare

A24 1200 x 1200 x 40 (alb)
2700 x 1200 x 40 (alb)
1200 x 1200 x 40 (gri deschis)
2700 x 1200 x 40 (gri deschis)
1200 x 1200 x 40 (gri)
2700 x 1200 x 40 (gri)

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40

Rockfon System T24 A wall

A HAT 1200 x 1200 x 40 (alb)
2700 x 1200 x 40 (alb)
1200 x 1200 x 40 (gri deschis)
2700 x 1200 x 40 (gri deschis)
1200 x 1200 x 40 (gri)
2700 x 1200 x 40 (gri)

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40

Rockfon System HAT A wall

C
2400 x 600 x 40 (alb)
2400 x 600 x 40 (gri deschis)
2400 x 600 x 40 (gri)
2400 x 600 x 40 (negru)

6,4
6,4
6,4
6,4

40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40

Rockfon System C wall

* MWK = Înălțimea minimă proiectată calculată până la placa frontală, permițând demontarea plăcii.

Codurile NCS cele mai apropiate de culoarea panourilor:
Alb NCS S 0500-N 
Gri deschis NCS S 1502-B
Gri NCS S 3502-B
Negru NCS S 8500-N

Culorile reale pot varia ușor de la codurile NCS enumerate, datorită  
materialului de pe suprafața panourilor și nuanței vatei minerale bazaltice. 
Mostre de panouri colorate sunt disponibile la cerere.

Panourile moderne și estetice Rockfon® 
VertiQ™ îmbogățesc camerele sub aspect 
decorativ și interacționează cu întreaga  
gamă de tavane acustice ROCKFON.  
Sunt disponibile în patru culori atractive:  
alb, gri deschis, gri și negru. Suprafața  
dens țesută asigură rezistență la impact  
și durabilitate, panourile fiind recomandate 
pentru spațiile cu un nivel ridicat  
de activitate fizică, cum ar fi săli de clasă  
sau de sport. Datorita proprietăților unice  
și designului original, sunt perfect adaptate  
și pentru clădirile de birouri: cabinete, săli  
de conferințe și birouri de tip open space.

Panourile Rockfon® VertiQ™ sunt o soluție 
universală. Pot fi montate pe perete, atât 
pe verticală cât și pe orizontală, oferind 
multe oportunități de amenajări interioare. 
Instalarea lor este rapidă și simplă,  
iar panourile individuale pot fi demontate  
în siguranță.

Rockfon® VertiQ™ se caracterizează  
printr-o absorbție foarte bună a sunetului. 
Reduc timpul de reverberație la un nivel care 

asigură o inteligibilitate bună a discursului, 
creând condiții acustice optime în încăpere. 
Sunt realizate din vată minerală bazaltică  
cu performanțe excelente în ceea ce privește 
proprietățile termice și rezistență ridicată  
la umiditate.

Rockfon® VertiQ™ sunt panouri acustice  
de perete din vată minerală bazaltică  
cu grosimea de 40 mm. Suprafața vizibilă  
este acoperită cu o țesătură cu model  
atractiv care se suprapune peste 
muchia laterală, oferindu-i o consolidare 
suplimentară. Partea din spate a plăcii este 
finisată cu un strat textil din fibră de sticlă.

Montarea panourilor de perete Rockfon® 
VertiQ™ cu muchie tip A:
1.  Rockfon System T24 A wall   

(rezistență la impact): 
Profiluri T24, cu o înălțime de 38mm 
instalate ca secțiuni transversale între 
panouri, utilizând mânerele și suporturile 
de montare instalate direct pe substrat. 
Profiluri J instalate ca profiluri periferice 
direct pe perete.

2.  Rockfon System HAT A wall   
(rezistență ridicată la impact):  
Profiluri din oțel HAT cu grosimea  
de 1mm, instalate între panouri, precum  
și ca profiluri periferice. Alternativ,  
ca profiluri periferice, pot fi utilizate 
profiluri J cu o grosime de 1mm.

Montarea panourilor de perete Rockfon® 
VertiQ™ cu muchie tip C:
1.  Rockfon System C wall   

(rezistență ridicată la impact):  
Profiluri periferice din aluminiu atașate 
de perete cu ajutorul mânerelor de fixare, 
colțarelor din aluminiu (interne și externe) 
și joantelor.
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu ISO 354. 
Coeficientul practic de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw  
și clasele de absorbție acustică sunt calculate în conformitate cu ISO 11654.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

VertiQ  A, C : 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,00/A 1,00

CZ
40/40

Rockfon® VertiQ™

Grosime (mm) /
Suspensie (mm) Cla
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PROPRIETĂȚI TERMICE
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.

Clasa de reacție la foc: Euroclasa A2-s1,d0 în conformitate cu EN 13501-1.

REZISTENȚA LA IMPACT
Panourile Rockfon® VertiQ™ A, instalate în sistemul de montare Rockfon System HAT A 
wall, au fost testate pentru rezistență la impact și îndeplinesc cerințele de imunitate  
în conformitate cu DIN 18032-3 pentru acoperiri de perete.

Panourile Rockfon® VertiQ™ C, instalat în sistemul de montare Rockfon System C wall, 
asigură rezistență la impact, în conformitate cu standardul DIN 18032-3. 

Panourile Rockfon® VertiQ™ au fost testate pentru rezistență la perforare și rezistență  
la impact mecanic, în conformitate cu standardul NF P 08-301. Testele confirmă  
că obiectele mici cu un diametru mai mare de 12mm și mingile de sport nu au provocat 
daune vizibile și modificări în aspectul panourilor.

Rezistența la impact a panourilor Rockfon® VertiQ™ A și Rockfon® VertiQ™ C 
este foarte ridicată, dar aceasta nu înseamnă că pot fi folosite în zonele expuse  
la impact care depășește condițiile standard (forță și frecvență). 

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ  
(REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE)
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă  
a aerului. Pot fi instalate în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.  
Nu este necesară aclimatizarea.

Rezistență la coroziune: panourile Rockfon® VertiQ™ C pot fi utilizate în piscine,  
cu condiția ca acestea să nu fie expuse la acțiunea directă a apei.  
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați ROCKFON.

REFLEXIA LUMINII
Alb 72%
Gri deschis 61%
Gri 33%
Negru 5%
Coeficientul de reflexie difuză a luminii în conformitate cu ISO 7724-2.

IGIENĂ
Vata minerală bazaltică nu conține nici un fel de substanțe cu valoare nutritivă și, prin 
urmare, nu constituie un mediu de subzistență pentru microorganismele dăunătoare.

CURĂȚARE
Suprafața plăcilor poate fi aspirată cu ajutorul unui atașament cu perie moale.

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice:  
daneză - Danish Indoor Climate Label și finlandeză - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Panourile Rockfon® VertiQ™ sunt adecvate pentru reciclare.

Rockfon® VertiQ™



TAVANE ALBE – ROCKFON DESIGN

25 / 225
30 / 230
40 / 200
50 / 250

Rockfon® Tropic™ dB 35 / 40 / 42 / 44

0.35 0.55 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.85
0.45 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.90
0.50 0.70 0.80 0.95 1.00 1.00 0.90 A 0.90
0.40 0.65 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.90

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0.40 0.75 0.95 0.90 1.00 1.00 0.95 A 0.90
0.40 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A 1.00

Rockfon® Tropic™

A, E : 15 / 200
D, M, X, Z : 20-22 / 200

25 / 200
30 / 230
40 / 200
50 / 250

Rockfon® Sonar™ dB 35 / 40 / 42 / 44

0.40 0.50 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.85
0.45 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.90
0.50 0.70 0.80 0.95 1.00 1.00 0.90 A 0.90
0.40 0.60 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.90

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 / 200
40 / 40

Rockfon® Sonar Activity™

0.50 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A 0.95
0.30 0.70 0.90 1.00 1.00 1.00 0.95 A 0.90

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20-25 / 200
20 / 100

Rockfon® Sonar™

0.45 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00
0.30 0.65 0.90 0.95 1.00 1.00 0.90 A 0.90

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

 125 250 500 1000 2000 4000 NRC
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

αw  

20 / 24
20 / 20

0.10 0.35 0.65 0.95 1.00 1.00 0.65 C 0.75
0.05 0.30 0.65 0.90 1.00 1.00 0.60 C 0.70

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Suspensie (mm)
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Rockfon® Sonar Activity™
Plăci de tavan concepute pentru încăperi cu un nivel  
ridicat de zgomot, în care înțelegerea discursului este  
de o importanță deosebită: 

•  Plăci cu grosimea de 40mm asigurând un nivel ridicat  
de absorbție acustică. 

•  Montare direct de tavan, menținând în același timp  
clasa A de absorbție acustică. 

•  Suprafață microspray cu margini durabile și flexibile.

Rockfon® Sonar™ dB
Linie de produse care oferă o izolare și o absorbție ridicată  
a sunetului, conferind încăperilor confort acustic:

•  Tavane cu o gamă de izolare acustică de la 35dB  
până la 44dB și cu un coeficient ridicat de absorbție  
a sunetului. 

•  Suprafață estetică, microspray. 
•  Se recomandă în special pentru încăperile în care 

confidențialitatea discuțiilor este esențială.
Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Tropic™
Plăci de tavan ideale pentru a fi utilizate în orice încăpere  
care necesită finisare de înaltă calitate în vederea obținerii  
unui climat acustic optim. 

•  Suprafață netedă, albă. Foarte bune performanțe  
acustice, ignifuge și de umiditate. 

•  Gamă largă de muchii, care permite o mai mare  
libertate de proiectare.
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Muchii :  
Grosime (mm) /
Suspensie (mm)

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Tropic™ dB 
Linie de produse care oferă o izolare și o absorbție ridicată  
a sunetului, conferind încăperilor confort acustic: 

•  Suprafață estetică, netedă. 
•  Tavane cu o gamă de izolare acustică de la 35dB  

până la 44dB și cu un coeficient ridicat de absorbție  
a sunetului. 

•  Se recomandă în special pentru încăperile în care 
confidențialitatea discuțiilor este esențială.

Rockfon® Sonar™
Plăci care oferă o combinație unică de proprietăți acustice  
și ignifuge, asigurând un climat interior optim: 

•  Gamă largă de muchii și module care oferă o libertate  
deplină de design. Suprafață microspray cu margini  
robuste și flexibile. 

•  Strat special care limitează depunerea prafului. 
•  Recomandate pentru încăperile în care estetica  

și performanța la cel mai înalt nivel sunt esențiale.

A15 A24 B C

D E15 E24

M X

Z

G

B C

D E24 G

A24 D E15 E24

A15 A24 D

E15 E24 M X

Z

A24 D E24E15



12 / 200

Rockfon® Pacif ic™

0.40 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 C 0.65

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 / 200

Rockfon® Artic™

0.35 0.70 0.80 0.70 0.80 0.85 0.80 B 0.75

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 / 200 0.45 0.75 0.85 0.80 0.90 0.95 0.85 B 0.80

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Rockfon® Ligna™

Rockfon® Color-all™

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

 125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 / 200
20-22 / 205

0.50 0.85 0.95 0.85 1.00 1.00 0.95 A 0.90
0.50 0.85 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 A 1.00

αw

αp

NRC

Rockfon® Koral™

Muchii :  
Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Color-all™
Linie de plăci de tavan colorate care compun atmosfera de 
interior, aducând un plus de mijloace de exprimare artistică: 

•  34 de culori unice alături de o suprafață netedă  
și mată a plăcilor. 

•  Disponibile cu muchii care urmează a fi montate  
cu sistem structural ascuns, parțial vizibil și vizibil. 

•  Oferă un nivel ridicat de absorbție acustică  
și siguranță la foc.

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Disponibile în 34 de culori, reunite în 6 teme inspirate:

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Ligna™
Plăci de tavan în tonuri naturale de lemn, care creează  
un climat interior plin de căldură. 

•  Suprafețe netede, neperforate, care seamănă  
cu lemnul de fag. 

•  Disponibile în 3 versiuni: fag închis (Dark Beech),  
fag clasic (Classic Beech) și fag deschis (Light Beech). 

•  Se recomandă pentru birouri, magazine și alte spații  
de utilitate publică. 

•  Pot fi combinate cu succes cu plăci de tavan în nuanțe  
mai reci Color-all™ City Tones sau cu nuanțe naturale  
Color-all™ Natural Tones.

Rockfon® Koral™ 
Plăci de tavan care combină suprafața estetică și caracterul 
funcțional cu parametri tehnici foarte buni. 

•  Suprafață microspray. 
•  Gamă largă de module, care urmează a fi montate  

cu sistem structural parțial vizibil și vizibil. 
•  Foarte bune performanțe sub raportul absorbției acustice 

și clasa de reacție la foc cu cea mai mare siguranță.

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Artic™
Tavan elegant care oferă un confort acustic optim: 

•  Proprietăți bune în ceea ce privește absorbția acustică 
(clasa B). 

•  Suprafața netedă, mată. 
•  Plăci cu greutate redusă și simplu de instalat.

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Pacific™
Tavan multifuncțional cu numeroase posibilități de aplicare: 

•  Performanțe standard, în ceea ce privește absorbția 
acustică (clasa C). 

•  Suprafața netedă, mată. 
•  Plăci cu greutate redusă și simplu de instalat.

TAVANE COLORATE – ROCKFON DECO

A15 A24

E15 E24 X

Dark Beech Classic Beech Light Beech

A15 A24 E15 E24

TAVANE ALBE – ROCKFON BASIC

A15 A24 E15 E24

A15 A24 E15 E24

A15 A24 E15 E24

STONE - 01 PLASTER - 02 GRAVEL - 03 MASTIC - 04 ZINC - 05 CONCRETE - 06 TARMAC - 07 ANTRACITE - 08 CHARCOAL - 09

STUCCO - 20 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25 CLAY - 26 HUMUS - 27

LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46 CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52

 
COPPER - 60 GOLD - 61 MERCURY - 62 GARNET - 70 SCARLEY - 71 EMERALD - 73 ERMINE - 72

                           TO N E S   
 



Rockfon® MediCare™  
Standard / Plus / Air / Block
Patru soluții care îndeplinesc cerințele diferitelor tipuri  
de încăperi din cadrul unităților de asistență medicală: 

•  Combină ușurința de curățare și dezinfectare  
cu aspectul estetic. 

•  Nivel ridicat de absorbție a sunetului, care garantează 
personalului, pacienților și vizitatorilor confort acustic. 

•  Marcate cu clasă bacteriologică, îndeplinesc cerințele  
pentru zone cu risc foarte ridicat. 

•  Secretă cantități neglijabile de particule, îndeplinind 
cerințele de puritate conform clasificării incintelor  
de tip cameră curată.

40 / 200
50 - 100 / 200

Rockfon® Facett™

0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,85
0,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 / 225
40 / 40

Rockfon® Samson™

0.50 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.05
0.15 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 B 0.90

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

MediCare Standard: 15 / 200
MediCare Plus: 20-25 / 200
MediCare Air: 25 / 200
MediCare Block: 25 / 200

Rockfon® MediCare™ Standard / Plus / Air / Block

0.45 0.75 0.95 0.85 0.95 1.00 0.95 A 0.90
0.50 0.80 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A 0.95
0.45 0.55 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.90
0.55 0.65 0.80 1.00 1.00 0.75 0.85 B 0.85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Rockfon® Boxer™

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 / 205
40 / 225
40 / 40

0.50 0.95 1.00 0.90 1.00 0.95 1.00 A 0.95
0.60 0.85 0.95 1.00 1.00 0.90 1.00 A 0.95
0.20 0.75 1.00 1.00 0.95 0.85 0.95 A 0.95

50 / 200
50 / 50

0.55 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00
0.20 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Rockfon® Industrial™ Opal / Nature / Black

20-40/ 200

Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™

0.50 0.80 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A 0.95

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

  125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Rockfon® Hygienic™ / Hygienic Plus™
Tavane care îndeplinesc cerințele de igienă cele mai stricte 
necesare în cadrul unităților sanitare, industriei alimentare  
și electronice: 

•  Rezistente la curățare mecanică și spălări frecvente  
la presiune joasă și înaltă. 

•  Suprafața plăcilor nu atrage particulele de praf și de apă. 
•  Îndeplinesc standardele clasei ISO 5  

în cadrul clasificării spațiilor  
de tip cameră curată.

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Boxer™
Plăci de tavan care combină suprafața albă, estetică  
cu rezistența crescută la impact: 

•  Proprietăți acustice foarte bune și rezistență la umiditate. 
•  Îndeplinește cerințele tuturor celor trei clase de rezistență 

la impact. 
•  Utilizat oriunde este necesară reducerea zgomotului  

cu menținerea simultană a unei rezistențe sporite  
la impact. Se recomandă pentru săli de sport, școli  
și grădinițe (coridoare, holuri,  
camere de lucru și de joacă.
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Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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e Rockfon® Facett™
Plăci de tavan recomandate pentru uz industrial,  
de fabricație și garaje: 

•  Coeficient de absorbție a sunetului foarte ridicat,  
care reduce nivelul de zgomot. 

•  Cea mai sigură clasă de reacție la foc. 
•  Izolarea termică.

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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Rockfon® Industrial™  
Opal / Nature / Black
Plăci concepute pentru uz industrial și de fabricație: 

•  Coeficient de absorbție a sunetului foarte ridicat,  
care reduce nivelul de zgomot. 

•  Cea mai sigură clasă de reacție la foc. 
•  Izolarea termică.

Grosime (mm) /
Suspensie (mm)
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A24

A15

A24 E15 E24 X

A24 AEX

A24 AEX

A24

Rockfon® Samson™
Plăci de tavan cu rezistență ridicată la impact pentru medii  
cu un nivel ridicat de activitate fizică: 

•  Coeficient ridicat de absorbție acustică care permite 
obținerea unor condiții acustice optime. 

•  Suprafață extrem de durabilă, țesută, rezistentă  
la perforații. 

•  Cea mai mare rezistență la impact. 
•  Se recomandă pentru  

săli și hale sportive.

Rockfon® 
Industrial™ Opal

Rockfon® 
Industrial™ Nature

Rockfon® 
Industrial™ Black

A24

APLICAȚII SPECIALE



Rockfon® VertiQ™

αp

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

 125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

VertiQ  A, C : 40 / 40

 
 

0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00

Rockfon® Contour™

 125 250 500 1000 2000 4000
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.32 0.36 0.66 0.78 0.78 0.73

Rockfon® Hygienic™ Ba�es

  125 250 500 1000 2000 4000
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.33 0.35 0.51 0.64 0.61 0.56

0.29 0.41 0.74 0.83 0.85 0.84

0.19 0.25 0.43 0.50 0.50 0.48

 125 250 500 1000 2000 4000
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.32 0.43 0.62 0.76 0.76 0.77

0.25 0.31 0.47 0.61 0.60 0.59

Rockfon® Multi�ex™ Fibral Ba�es

Rockfon® Multi�ex™ Fibral Ba�es

 125 250 500 1000 2000 4000
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.18 0.36 0.42 0.56 0.57 0.55

Rockfon® Multi�ex™ Fibral Ba�es

 125 250 500 1000 2000 4000
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.34 0.43 0.72 0.84 0.85 0.87

0.25 0.30 0.55 0.65 0.63 0.64

 125 250 500 1000 2000 4000
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.32 0.43 0.62 0.76 0.76 0.77

0.25 0.31 0.47 0.61 0.60 0.59

Rockfon® Multi�ex™ Opal Ba�es

Rockfon® Eclipse™

0.7 1.8 2.8 3.7 3.9 3.8

0.4 0.8 1.5 1.9 2.0 2.0

Square 1160 : un singur  
element * (suspensie 500mm)
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Circle 1160 : un singur  
element * (suspensie 500mm)

Rectangle 1760 : un singur  
element * (suspensie 500mm)

* Distanța dintre elemente mai mare sau egală cu 2000mm.

Rockfon® Eclipse™
Tavane insulă inovatoare care modelează acustica  
încăperilor, conferind un aspect unic: 

•  Coeficient ridicat de absorbție acustică. Absorb undele 
sonore care se izbesc de acestea din ambele părți. 

•  Concepute pentru spațiile în care nu este posibilă  
utilizarea tavanului tradițional suspendat. 

•  Pot fi montate pe întreaga suprafață a tavanului  
sau individual, ca un singur element fonoabsorbant. 

•  Disponibile în mai multe forme și module, se potrivesc 
perfect oricărui interior, dându-i un caracter rafinat.

Rockfon® VertiQ™
Panouri de perete estetice, combină durabilitatea și rezistența 
la impact cu absorbția acustică ridicată: 

•  Coeficient ridicat de absorbție acustică. 
•  Disponibile în patru culori: alb, gri deschis, gri și negru. 

Destinate montării în sisteme cu structură vizibilă  
și ascunsă. Suprafața dens țesută asigură rezistență  
la impact și durabilitate. 

•  Pot fi montate pe perete, atât pe verticală cât și pe orizon-
tală, oferind multe oportunități de amenajări interioare. 

•  Recomandate pentru spațiile cu un nivel ridicat  
de activitate fizică, cum ar fi săli de clasă sau de sport. 
Perfect adaptate și pentru clădirile de birouri.

Rockfon® Multiflex™  
Fibral Baffles / Opal Baffles
Suprafețe absorbante pentru montare în poziție verticală. 
Pentru aranjamente de interior care necesită accesul  
frecvent la instalații: 

•  Montarea perpendiculară pe tavan permite o mare  
flexibilitate în proiectarea de soluții personalizate  
de tavan. 

•  De montat în clădiri care utilizează o masă termică. 
• Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles  

au o suprafață albă și un cadru de oțel, vopsit în alb. 
• Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles  

au o suprafață naturală nevopsită și un cadru de oțel, 
galvanizat.
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1200x450x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)
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1200x450x50 : un singur element 
(1,5 absor./m²; distanțat: 55cm)

1200x300x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x450x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x450x50 : un singur element 
(1,5 absor./m²; distanțat: 55cm)
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1200x600x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x600x50 : un singur element 
(1,5 absor./m²; distanțat: 55cm)
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1200x450x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x600x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

1200x600x50 : un singur element 
(2 absor./m²; distanțat: 42cm)

Rockfon® Hygienic™ Baffles
Absorbanți pentru instalarea în camere curate, cu cerințe 
ridicate de igienă și monitorizare constantă a aerului: 

•  Îndeplinesc cerințele clasei ISO 5 conform clasificării 
incintelor de tip cameră curată. 

•  Se recomandă pentru industria farmaceutică,  
electronică și alimentară. 

•  Au suprafața acoperită cu o vopsea specială care  
previne dezvoltarea bacteriilor și permite spălarea  
frecventă cu spumă și sub presiune. 

•  Au suprafața vopsită în alb  
și un cadru din oțel inoxidabil.
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1200x600x50 : un singur element 
(1 absor./m²; distanțat: 83cm)

Rockfon® Contour™
Absorbante fără cadru, cu un minim de design elegant: 

•  Asigură o absorbție ridicată a sunetului, permițând 
obținerea unor condiții optime în interior. 

•  Destinate încăperilor în care nu este posibilă utilizarea 
tavanului tradițional suspendat, precum și în spațiile  
în care se impune accesul frecvent și nerestricționat  
la instalațiile amplasate sub tavan. 

•  Se recomandă, de asemenea, pentru clădirile care  
utilizează masă termică, întrucât asigură  
un flux liber de aer în încăpere.
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SUPRAFEȚE ABSORBANTE ȘI TAVANE INSULĂ



Selector de produse

Muchii
Dimensiuni modulare 

(mm)* Suprafața 
Clasa de 

absorbție** αw
** Dn,f,w

*** Clasa de reacție la foc Reflexia luminii

Stabilitatea  
dimensională

(rezistența la încovoiere)

Clasificarea din punct  
de vedere al incintelor 

tip camere curate 
(în conformitate  

cu standardul ISO 14644-1) Rezistența la impact Demontabilitate
TAVANE ALBE – ROCKFON DESIGN
Rockfon® Sonar™ A15, A24, B, C, D,  

E15, E24, G, M, X, Z 300 - 2400 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da

Rockfon® Sonar Activity™ B, C, D, E24, G 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da
Rockfon® Sonar™ dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă B 0.80 35 dB A1 85% - - - Da
Rockfon® Sonar™ dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0.90 40 dB A1 85% - - - Da
Rockfon® Sonar™ dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0,90 42 dB A2-s1,d0 85% - - - Da
Rockfon® Sonar™ dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0.90 44 dB A2-s1,d0 85% - - - Da
Rockfon® Tropic™ (A, E) A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.95 A1 86% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Tropic™ (D, M, X, Z) D, M, X, Z 600 - 1800 netedă, albă A 1.00 A1 86% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă B 0.80 35 dB A1 86% - - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.90 40 dB A1 86% - - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.90 42 dB A2-s1,d0 86% - - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.90 44 dB A2-s1,d0 86% - - - Da

TAVANE COLORATE – ROCKFON DECO

Rockfon® Color-all™ A15, A24, E15, E24, X 600 - 1200 netedă,  
34 culori standard A 0.95 - 1.00 - A1 a A2-s1,d0 în funcție de culoare Clasa 1/C/0N**** - - Da

Rockfon® Ligna™ A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, 3 nuanțe de lemn B 0.85 - A1 în funcție de culoare Clasa 1/C/0N - - Da

TAVANE ALBE – ROCKFON BASIC
Rockfon® Koral™ A15, A24, E15, E24 600 - 2400 microspray, albă A 0.95 - A1 86% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă B 0.80 - A1 85% Clasa 1/C/0N - - Da
Rockfon® Pacific™ A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă C 0.70 - A1 85% - - - Da

APLICAȚII SPECIALE
Igienă
Rockfon® Hygienic™ A24 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Hygienic Plus™ A24 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da
Asistență medicală
Rockfon® MediCare™ Standard A15, A24, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0.95 - A1 86% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da
Rockfon® MediCare™ Plus A24, E24, X 600 - 2400 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 4 - Da
Rockfon® MediCare™ Air A24 600 - 1200 microspray, albă B 0.80 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 3 - Da
Rockfon® MediCare™ Block A24 600 - 1200 microspray, albă B 0.85 - B-s1,d0 74% - Clasa 2 - Da
Rezistența la impact
Rockfon® Boxer™ A24, AEX 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** - Clasa 1A Da

Rockfon® Samson™ A24, AEX 600 - 1200 țesută A 1.00 - A1 72% Clasa 1/C/0N**** - Clasa 1A în funcție de sistemul  
de montare

Industrie
Rockfon® Facett™ A24 600 - 1200 microspray A 0.90 - 1.00 - A1 - Clasa 1/C/0N - - Da
Rockfon® Industrial™ Opal A24 600 - 1200 netedă A 1.00 - A1 64% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Industrial™ Nature A24 600 - 1200 netedă A 1.00 - A1 - Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Industrial™ Black A24 600 - 1200 netedă A 1.00 - A1 - Clasa 1/C/0N**** - - Da

SUPRAFEȚE ABSORBANTE ȘI TAVANE INSULĂ *****

Suprafețe absorbante
Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles Multiflex 1200 x 300-600 netedă, albă - - - A1 77% - - - Da
Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles Multiflex 1200 x 450 netedă, albă - - - A1 64% - - - Da
Rockfon® Hygienic™ Baffles Multiflex 1200 x 450-600 microspray, albă - - - A2-s1,d0 85% - Clasa 5 - Da
Rockfon® Contour™ Bc 1200 x 600 netedă, albă - - - A1 79% - - - Da
Tavane insulă 

Rockfon® Eclipse™ A, Be 800 x 800 
1160 - 2360 x 1160 netedă, albă - - - A1 a A2-s1,d0 86% - - - Da

PEREȚI ABSORBANȚI
Rockfon® VertiQ™ A24, A HAT, C 1200 - 2700, 2400 x 600 țesută A 1.00 - A2-s1,d0 în funcție de culoare - - Da Da

 * Cea mai mică lățime disponibilă pentru cea mai mare lungime. 
 ** αw și clasa de absorbție ISO se măsoară pentru 200mm înălțime totală, dacă nu se specifică altfel. 
 ***  Dn,f,w coeficientul de izolare acustică pentru tavane suspendate se măsoară în conformitate  

cu ISO 10848-2. Izolarea acustică depinde de mai mulți factori, în special de tipul și proprietățile  
materialelor din care au fost executați pereții și tavanele.

 **** Pentru anumite dimensiuni (lățime > 700mm) va fi de 2/C/0N. 
 ***** Pentru suprafețele absorbante și tavanele insulă, datele sonore sunt exprimate ca suprafață  

de absorbție (m2) a unui singur element și sunt dependente de distanța dintre elemente.

A15 A24

E15 E15
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Selector de produse

Muchii
Dimensiuni modulare 

(mm)* Suprafața 
Clasa de 

absorbție** αw
** Dn,f,w

*** Clasa de reacție la foc Reflexia luminii

Stabilitatea  
dimensională

(rezistența la încovoiere)

Clasificarea din punct  
de vedere al incintelor 

tip camere curate 
(în conformitate  

cu standardul ISO 14644-1) Rezistența la impact Demontabilitate
TAVANE ALBE – ROCKFON DESIGN
Rockfon® Sonar™ A15, A24, B, C, D,  

E15, E24, G, M, X, Z 300 - 2400 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da

Rockfon® Sonar Activity™ B, C, D, E24, G 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da
Rockfon® Sonar™ dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă B 0.80 35 dB A1 85% - - - Da
Rockfon® Sonar™ dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0.90 40 dB A1 85% - - - Da
Rockfon® Sonar™ dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0,90 42 dB A2-s1,d0 85% - - - Da
Rockfon® Sonar™ dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0.90 44 dB A2-s1,d0 85% - - - Da
Rockfon® Tropic™ (A, E) A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.95 A1 86% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Tropic™ (D, M, X, Z) D, M, X, Z 600 - 1800 netedă, albă A 1.00 A1 86% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă B 0.80 35 dB A1 86% - - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.90 40 dB A1 86% - - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.90 42 dB A2-s1,d0 86% - - - Da
Rockfon® Tropic™ dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă A 0.90 44 dB A2-s1,d0 86% - - - Da

TAVANE COLORATE – ROCKFON DECO

Rockfon® Color-all™ A15, A24, E15, E24, X 600 - 1200 netedă,  
34 culori standard A 0.95 - 1.00 - A1 a A2-s1,d0 în funcție de culoare Clasa 1/C/0N**** - - Da

Rockfon® Ligna™ A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, 3 nuanțe de lemn B 0.85 - A1 în funcție de culoare Clasa 1/C/0N - - Da

TAVANE ALBE – ROCKFON BASIC
Rockfon® Koral™ A15, A24, E15, E24 600 - 2400 microspray, albă A 0.95 - A1 86% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă B 0.80 - A1 85% Clasa 1/C/0N - - Da
Rockfon® Pacific™ A15, A24, E15, E24 600 - 1200 netedă, albă C 0.70 - A1 85% - - - Da

APLICAȚII SPECIALE
Igienă
Rockfon® Hygienic™ A24 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Hygienic Plus™ A24 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da
Asistență medicală
Rockfon® MediCare™ Standard A15, A24, E15, E24 600 - 1200 microspray, albă A 0.95 - A1 86% Clasa 1/C/0N**** Clasa 5 - Da
Rockfon® MediCare™ Plus A24, E24, X 600 - 2400 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 4 - Da
Rockfon® MediCare™ Air A24 600 - 1200 microspray, albă B 0.80 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** Clasa 3 - Da
Rockfon® MediCare™ Block A24 600 - 1200 microspray, albă B 0.85 - B-s1,d0 74% - Clasa 2 - Da
Rezistența la impact
Rockfon® Boxer™ A24, AEX 600 - 1200 microspray, albă A 1.00 - A1 85% Clasa 1/C/0N**** - Clasa 1A Da

Rockfon® Samson™ A24, AEX 600 - 1200 țesută A 1.00 - A1 72% Clasa 1/C/0N**** - Clasa 1A în funcție de sistemul  
de montare

Industrie
Rockfon® Facett™ A24 600 - 1200 microspray A 0.90 - 1.00 - A1 - Clasa 1/C/0N - - Da
Rockfon® Industrial™ Opal A24 600 - 1200 netedă A 1.00 - A1 64% Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Industrial™ Nature A24 600 - 1200 netedă A 1.00 - A1 - Clasa 1/C/0N**** - - Da
Rockfon® Industrial™ Black A24 600 - 1200 netedă A 1.00 - A1 - Clasa 1/C/0N**** - - Da

SUPRAFEȚE ABSORBANTE ȘI TAVANE INSULĂ *****

Suprafețe absorbante
Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles Multiflex 1200 x 300-600 netedă, albă - - - A1 77% - - - Da
Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles Multiflex 1200 x 450 netedă, albă - - - A1 64% - - - Da
Rockfon® Hygienic™ Baffles Multiflex 1200 x 450-600 microspray, albă - - - A2-s1,d0 85% - Clasa 5 - Da
Rockfon® Contour™ Bc 1200 x 600 netedă, albă - - - A1 79% - - - Da
Tavane insulă 

Rockfon® Eclipse™ A, Be 800 x 800 
1160 - 2360 x 1160 netedă, albă - - - A1 a A2-s1,d0 86% - - - Da

PEREȚI ABSORBANȚI
Rockfon® VertiQ™ A24, A HAT, C 1200 - 2700, 2400 x 600 țesută A 1.00 - A2-s1,d0 în funcție de culoare - - Da Da

AEX B

Bc

Be C

DE24 G M XE24

Multiflex

Z

A A HAT C
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ABSORBȚIA ACUSTICĂ 
Absorbția acustică, adică fonoabsorbția, determină măsura în care materialul sau deflectorul  
prin construcție absoarbe sunetele produse în încăpere. În același timp, determină capacitatea  
materialului respectiv de a reduce timpul de reverberație în încăpere. 
Eficiența de absorbție a energiei sunetului este exprimată prin coeficientul de absorbție  
a sunetului reverberat și măsurat pentru frecvențe diferite. Valoarea a este cuprinsă în intervalul 0-1,  
unde 1 – înseamnă sunet complet absorbit, iar 0 – reflectare totală a sunetului. 
Clasele de absorbție acustică de la A la E sunt o altă metodă de clasificare descrisă în Standardul 
Internațional ISO 11654. Datorită gamei largi de compartimente, clasele de absorbție oferă numai  
informații generale cu privire la proprietățile de absorbție ale materialului. 
Coeficientul de reducere a zgomotului NRC este media aritmetică a valorii ratei de absorbție  
pentru frecvențe de 250, 500, 1000 și 2000 Hz, motiv pentru care această metodă nu dă informații  
foarte precise cu privire la valoarea de absorbție a sunetului. 
Absorbția acustică este măsurată în conformitate cu standardul ISO 354. Coeficientul practic  
de absorbție acustică αp, indicatorul de absorbție acustică αw și clasele de absorbție acustică  
sunt calculate în conformitate cu ISO 11654. Valoarea coeficientului de reducere a zgomotului NRC  
se determină în conformitate cu ASTM C423.

IZOLAREA ACUSTICĂ 
Izolare acustică față de sunetele transmise pe calea aerului, adică fonoizolarea, determină măsura  
în care materialul sau deflectorul prin construcție protejează camera de zgomotul provenit din  
mediul înconjurător. Izolarea acustică depinde de mai mulți factori, în special de tipul și proprietățile  
materialelor din care au fost executați pereții și tavanele. Izolarea acustică pentru tavane suspendate  
se măsoară prin relația încăpere – încăpere sau spațiu de instalare – încăpere și determină nivelul  
de reducere a zgomotului în decibeli (dB). 
Proprietățile acustice ale plăcilor de tavan ROCKFON sunt testate în condiții de laborator.  
Coeficientul de izolare acustică pentru tavane suspendate se măsoară în conformitate cu ISO 10848-2.

PROPRIETĂȚI TERMICE 
Produsele ROCKFON sunt realizate din vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică  
este un material necombustibil, cu un punct de topire a fibrelor de peste 1000°C.  
Reacția materialului la foc definește (în conformitate cu standardul EN 13501-1) comportamentul  
acestuia sub influența focului. Criteriile de evaluare stabilite de Uniunea Europeană sunt: viteza  
și ușurința de aprindere a articolelor, viteza și cantitatea de energie disipată, viteza și gradul  
de propagare a incendiului, cantitatea de fum produs în timpul arderii, precum și formarea  
de picături de foc și particule. Majoritatea produselor ROCKFON întrunesc criterii stricte în ceea  
ce privește siguranța la foc și dețin cea mai mare – cea mai sigură clasă de reacție la foc A1.

REZISTENȚA LA UMIDITATE ȘI STABILITATEA DIMENSIONALĂ
Produsele ROCKFON sunt stabile dimensional chiar până la 100% umiditate relativă a aerului.  
Umiditatea clădirii nu afectează în mod negativ plăcile ROCKFON și, prin urmare, pot fi instalate  
în intervalul de temperatură cuprins între 0°C și 40°C, fără aclimatizare. Produsele ROCKFON  
își păstrează proprietățile lor unice, chiar și în încăperi neîncălzite. Cu toate acestea, în conformitate  
cu bunele practici de construcție trebuie să se acorde atenție riscului de condens în clădire.  
Rezistența la încovoiere a tavanelor suspendate este testată în conformitate cu standardul EN 13964.  
Acest parametru este o măsură a deformării panourilor de tavan în anumite condiții de umiditate  
și temperatură și include devierea, rezistența la umiditate și sarcina.

Proprietățile produselor ROCKFON
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REZISTENȚA LA IMPACT 
Soluțiile ROCKFON selectate au fost testate sub aspectul rezistenței la impact în conformitate  
cu standardul EN 13964, Anexa D. Rezistența la impact a produselor ROCKFON selectate este  
foarte ridicată, dar aceasta nu înseamnă că pot fi folosite în zonele expuse la impact care depășește 
condițiile standard (forță și frecvență).

REFLEXIA LUMINII
Tavanele cu un coeficient ridicat de reflexie a luminii ajută la crearea unor condiții de iluminare  
optime și pot contribui la reducerea costurilor de energie. Tavanele cu un coeficient ridicat  
de reflexie a luminii permit difuzia maximă a luminii naturale în încăpere. Pentru rezultate optime,  
se recomandă utilizarea plăcilor de tavan cu suprafața de culoare deschisă, mată și cu un coeficient 
de reflexie de cel puțin 80%. Coeficientul de reflexie difuză a luminii pentru plăcile ROCKFON  
este măsurat în conformitate cu ISO 7724-2.

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
Conductivitatea termică este declarată atunci când proprietățile plăcilor de tavan sau panourilor  
de perete pot contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea izolării deflectoarelor termice.  
Coeficientul de transfer termic pentru plăcile ROCKFON cu grosimea mai mare sau egală cu 30mm  
a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 12667 și este λD = 0,037 W/mK.

IGIENĂ
Pentru a asigura un nivel ridicat de igienă în încăperi, materialele de finisaj trebuie să fie ușor  
de curățat și rezistente la dezvoltarea microorganismelor dăunătoare. Produsele ROCKFON  
sunt realizate din vată minerală bazaltică – un material anorganic, rezistent la dezvoltarea  
mucegaiului, ciupercilor și bacteriilor. 

INCINTE TIP CAMERĂ CURATĂ
Incintele tip cameră curată, cu parametrii de mediu controlate sunt împărțite în clase,  
în funcție de calitatea aerului necesar. Produse selectate ROCKFON, datorită emisiei reduse  
de particule, îndeplinesc cerințele stricte pentru calitatea aerului și au fost clasificate  
în conformitate cu standardul ISO 14644-1. 

MEDIU
Produselor selectate ROCKFON le-au fost atribuite etichetele ecologice: 
daneză – Danish Indoor Climate Label și finlandeză – Finnish Indoor Climate Label (M1). 
Produsele ROCKFON sunt adecvate pentru reciclare. 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
Plăcile ROCKFON au o greutate redusă și sunt ușor de transportat și montat. Pot fi tăiate  
cu ușurință cu un cuțit ascuțit. Datorită rezistenței și stabilității dimensionale a plăcilor,  
nu există nici un fel de cerințe cu privire la depozitarea sau transportarea acestora.

Proprietățile produselor ROCKFON



Credem că soluțiile noastre acustice din vată minerală bazaltică și sistemele  
lor de suspendare sunt o modalitate rapidă și simplă de a crea interioare  
frumoase, confortabile și sigure.

Soluțiile noastre sunt durabile și ușor de instalat, protejează împotriva  
zgomotului și răspândirii incendiilor, contribuind, de asemenea,  
la constituirea clădirilor compatibile cu ideea dezvoltării durabile.

Create and Protect – Creație și Protecție – iată isiunea și activitatea noastră. 
Ne concentrăm pe oameni, dezvoltăm relații strânse, împărtășim succesele 
noastre pentru construirea încrederii reciproce.

Aceasta este promisiunea noastră – solidă ca bazaltul – pentru dumneavoastră. 
La ROCKFON, Creație și Protecție - iată ceea ce facem, și a fost inspirat  
de dumneavoastră.
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