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Plochá střecha
ROCKWOOL PŘICHÁZÍ S NOVINKOU – deskou Monrock MAX, která nahrazuje desky
Spodrock a Dachrock. Nepoužívejte dvě různé desky, stačí jen dvouvrstvý Monrock MAX.
Inovativní a patentované řešení
Dvouvrstvá izolační deska je celosvětově chráněna patentem.
Jde o progresivní řešení, které se
již osvědčilo na řadě významných
staveb v celé Evropě.
●

Úspora f inancí
Díky rychlejší a snadnější montáži
šetříte čas a peníze. Nižší zatížení
konstrukce umožní použít
subtilnější nosné střešní
plechy.

●

Jednoduchá logistika
Na střechu objednáváte
a dovážíte pouze jeden druh
střešních desek. Významně
tak omezíte možnost
omylu, záměny a podobně.

●

Univerzální systémová řešení
Monrock MAX umožňuje standardní
systémová řešení pro všechny ploché
střechy (spádování, hydroizolace,
kotevní technika, akustické
a atikové klíny).

●

Proč používat systém s deskou Monrock MAX?
Horní velmi tuhá vrstva
(Monrock MAX má dvouvrstvou
strukturu - spojili jsme tak
vlastnosti materiálů Spodrock
a Dachrock přímo do jedné desky)

●

Výborná tvarová stálost

Desky mají téměř neomezenou
životnost. Rozměry se časem
nemění, ve spojích proto nedochází
k tepelným mostům.

Kompaktní řešení
Dvouvrstvé desky vynikají vysokou
pevností, i na trapézovém plechu
mají zcela minimální průhyby.
Velké formáty desek přinášejí
minimum spár.

●

Požárně bezpečné stavby
Proč je životně důležité používat nehořlavé materiály, které zabraňují rychlému šíření ohně?
Rychlé šíření ohně ničí nejen hmotný majetek: budovy, výrobní zařízení a skladovaný materiál, ale také může mít na svědomí i lidské životy. Neprůhledný kouř může zabránit úniku
a záchraně osob. Masivní flashover (plošné vzplanutí nahromaděných plynů) může způsobit
exploze a má velmi devastující účinky na stavbu samotnou i její okolí.
Střešní desky Monrock MAX mají reakci na oheň
A1 v celém průřezu izolační vrstvy.
Kompletní střešní systémy byly testovány pro reálné rozpětí střešních vazníků a pro zatížení vnějšími
vlivy (sníh a vítr, plus mimořádné požární zatížení)
při zatížení požárem ze spodní strany střechy. Zde
se prokázalo, že konstrukce vyhoví i při zvýšení sněhové zátěže (ČSN 73 0035: 2006) při zkoušce podle
ČSN EN 1365-2 na plnou maximální odolnost REI
45 D1 (z hlediska naplnění všech kritérií odolnosti
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Pro nové budovy i rekonstrukce
Monrock MAX je vhodný pro budovy
ve všech úrovních prostupu tepla
– od běžných, přes nízkoenergetické
až po pasivní.

●

Ochrana životního prostředí
Hlavní funkcí izolace je úspora
energie a tvorba příznivého vnitřního
prostředí budov. Právě v tomto
ohledu je kamenná vlna
Rockwool unikátní.

●

Protipožární izolace Rockwool může prodloužit
čas potřebný na záchranu osob i budov

nejslabšího prvku střechy – nosného trapézového
plechu).
Desky Monrock MAX zabudované do střešního souvrství poskytují v celém svém průřezu maximální
tlumicí účinky vůči šíření ohně po krytině, mají vysokou odolnost proti přelétavému ohni a sálavému
teplu (při zatížení požárními faktory shora). Podílejí
se tak na velmi výrazném snížení požárního rizika,
a to i v požárně nebezpečném prostoru. Zkoušky
proběhly podle normy ČSN ENV 1187, část 1 a 3.
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Střešní desky Monrock MAX
Tuhé a mechanicky odolné desky
pro tepelné izolace plochých střech:

Střešní desky Monrock MAX
se vyrábějí v těchto rozměrech:
• rovinné střešní desky:
2 000 x 1 200 mm (Grand Format),
2 000 x 600 mm, 1 000 x 600 mm
• spádové prvky ROCKFALL:
1 000 x 500 mm

• rovinná střešní deska
• systém spádových vrstev ROCKFALL
a doplňků
Střešní desky Monrock MAX představují velmi
pokročilé technické řešení – integraci dvou různých
vrstev do jednoho kompaktního celku.
Tužší a pevnější vrchní vrstva poskytuje tomuto
typu desky celkově lepší odolnost vůči mechanickému namáhání v porovnání s běžnými typy
homogenních izolací určených pro ploché střechy.
Tyto desky přinášejí pro stavebníky a investory
cenově výhodné řešení pro nehořlavou tepelnou
a zvukovou izolaci střech.
Výrobky řady Monrock MAX jsou vhodné jako součást mechanicky kotvených, lepených nebo zatěžovaných střešních souvrství plochých střech, pro
krytiny plastové i bitumenové (jedno, dvou a vícevrstvé skladby). Aplikace asfaltových pásů za použití
otevřeného ohně nijak nezvyšuje požární riziko.

Horní velmi tuhá vrstva střešní desky Monrock MAX
vydrží pochozí provoz při pokládce

Standardně se dodávají desky Monrock MAX
v tloušťkách od 80 do 240 mm.S

Bezkonkurenční vlastnosti
desek Monrock MAX

Své špičkové parametry si kamenná vlna může
udržet i za nepříznivých podmínek

Mechanická odolnost
Střešní desky Monrock MAX svojí tuhostí a schopností roznášet zatížení prostřednictvím horní vrstvy
odolávají dostatečně provoznímu zatížení běžnému při montáži a údržbě střešního pláště.
Tvarová stálost
Střešní desky Monrock MAX se vyrábějí z tvarově
stálé kamenné vlny. Proto izolační vrstva složená
z desek Monrock MAX:
• nedilatuje v rámci denního teplotního cyklu (noc
– poledne, teplotní rozdíl až 70 °C),
• nemění rozměry ani v rámci ročního teplotního
cyklu (zima – léto, od –30 do +80 °C),
• neotevírají se spáry mezi deskami a nevznikají
tepelné mosty,
• nevzniká žádný nežádoucí mechanický tlak na
hydroizolační vrstvu,
• stálost parametrů zůstává zachovaná po celou
dobu životnosti izolace, technicky není trvanlivost izolace při správné instalaci a provozu omezena žádným faktorem.

Odolnost vůči vlhkosti
Střešní desky Monrock MAX jsou vodoodpudivé
a díky hydrofobizaci celého objemu jsou minimálně
citlivé na vzdušnou vlhkost.
Akustické vlastnosti
Střešní desky Monrock MAX díky poréznosti, hmotnosti a dynamickému útlumu poskytují v kategorii
tepelných izolací pro ploché střechy bezkonkurenční zvukovou ochranu – podstatně zlepšují
vzduchovou neprůzvučnost. Při použití akustických
klínů lze navíc dosáhnout vysoké úrovně absorpce
zvuku v podstřeší. Všude tam, kde se bojuje s hlukem, umí Monrock MAX poskytnout kvalitní řešení
atestované podle ISO standardů akreditovanými
laboratořemi.
Certifikace a aplikace na stavbách
Střešní desky Monrock MAX jsou certifikovány
v úrovni CE podle ČSN EN 13162 pro aplikaci ve
stavebnictví. Jejich použití na stavbách je doporučeno a je bezpečné.

Monrock MAX
Více informací získáte na www.rockwool.cz
Rockwool, a. s.
U Háje 507/26, 147 00 Praha 4, tel.: 241 029 611
e-mail: info@rockwool.cz, technické poradenství: ☎ 800 161 161
specialista – ploché střechy
a průmyslové objekty tel.: 602 611 909

specialista – ploché střechy
a průmyslové objekty tel.: 606 702 055
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v úrovni CE podle ČSN EN 13162 pro aplikaci ve
stavebnictví. Jejich použití na stavbách je doporučeno a je bezpečné.

Monrock MAX
Více informací získáte na www.rockwool.cz
Rockwool, a. s.
U Háje 507/26, 147 00 Praha 4, tel.: 241 029 611
e-mail: info@rockwool.cz, technické poradenství: ☎ 800 161 161
specialista – ploché střechy
a průmyslové objekty tel.: 602 611 909

specialista – ploché střechy
a průmyslové objekty tel.: 606 702 055

NOVINKA V IZOLACÍCH PRO PLOCHÉ STŘECHY

Plochá střecha
s n o v ý m M AT E R I Á L E M

Dachrock
Monrock MAX
Spodrock

∙ Monrock MAX spojuje vlastnosti materiálů Dachrock a Spodrock ∙ Výrazně Vám urychlí práci ∙ Inovační řešení!
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