
HOTROCK FAÇADE LIGHT 

Specjalistyczna seria izolacji bazaltowych. 

Stosuje się w zewnętrznych systemach izolacyjnych ścian 

z ochronną i dekoracyjną warstwą cienkowarstwowego     

i grubowarstwowego tynku. 

 

Wymiary płyt: 1200 х 600 mm  

Grubość płyt: 40 ÷ 180 mm 

Gęstość: 130 (± 10) kg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Gęstość, kg / m

3
                                                                                         130 (± 10) 

 

Współczynnik przewodzenia cieplna λ [W/mK]                                       0,0330 

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne względem powierzchni, kPa     18 

 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS (10), kPa                   60 

 

Wchłanianie wody krótkotrwałe, kg / m
2
                                                  1 

 

Zawartość materii organicznej, w %                                                         4,5 

 

Obciążenie punktowe PL(5), deklarowane [N]                                        550 

 

Przepuszczalność pary wodnej                                                                 0,3 

 

Wymiary (L * W), mm                                                                            1200 х 600 

 

Grubość, mm                                                                                            40 ÷ 180 

 

Klasyfikacja ogniowa                                                                               A1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE HOTROCK FAÇADE LIGHT 
 

 

System cienkowarstwowej elewacji tynkarskiej 
 
Do izolacji domu lub budynku przemysłowego obecnie często 
wykorzystuje się konstrukcje z cienkowarstwowej elewacji 
tynkarskiej. System jest dozwolony dla konstrukcji o wszystkich 
stopniach ognioodporności. 

 

Zalety stosowania systemu cienkowarstwowego. 

 
Konstrukcja charakteryzuje się wysokim poziomem 
paroprzepuszczalności, dzięki czemu może być instalowana           
na dowolnych konstrukcjach. Do elewacji użyto materiałów 
bezpiecznych i niepalnych, takich jak HOTROCK FAÇADE LIGHT,      
co jest szczególnie ważne przy wykonaniu ścian w instytucjach 
edukacyjnych lub medycznych. 

 
Jak jest wykonywana termoizolacja fasad? 

Izolacja bazaltowa służy jako główna izolacja budynku. Materiały te są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, niepalne 
i nie kurczą się z czasem. Ponadto płyty mają dobre właściwości izolacyjne i zapewniają swobodny obieg 
powietrza. Praktycznie wszystkie rodzaje ceglanych lub monolitycznych żelbetowych ścian są wykorzystywane 
jako podstawa systemu. Za pomocą specjalnego kleju budowlanego płyty termoizolacyjne HOTROCK                    
są mocowane do elewacji budynku. Aby zwiększyć niezawodność i charakterystykę działania izolacji płyty              
są dodatkowo montowane za pomocą kołków. Aby wzmocnić system elewacji, jego wierzch jest pokryty 
specjalną wzmocnioną siatką. Zapobiega to pękaniu i kruszeniu się. Podczas wykończenia stosowany jest tynk 
dekoracyjny, który nie tylko nadaje atrakcyjny wygląd domowi, ale także chroni go przed wpływem warunków 
atmosferycznych. System tworzy wysoki poziom stabilności mikroklimatu w pomieszczeniach wewnętrznych. 

 

 

System grubowarstwowej elewacji tynkarskiej 
 
Trwała fasada z grubej warstwy termoizolacji składa się z tynku 
dekoracyjnego, warstw wyrównujących i gruntujących, siatki 
stalowej, metalowych łączników kotwiących, zewnętrznej ściany, 
zewnętrznej farby i wełny mineralnej HOTROCK. Taki system jest 
idealny dla wszystkich budynków o dowolnym stopniu odporności 
ogniowej i klasie zagrożenia pożarowego. Jednak wysokość 
budynku dla tego systemu fasady nie powinien przekraczać 75 m. 
Niepalne bazaltowe izolacje w tej konstrukcji sprawiają, że nadaje 
się do stosowania w przedszkolach, szkołach, szpitalach. Fasada 
ma wysoką wytrzymałość dzięki specjalnej stalowej siatce 
wzmacniającej.  

 

 

Grubość tynku 30 mm. System może stosować zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i w rekonstrukcji 
starych. Podstawą dla tego systemu może służyć praktycznie dowolna ściana. Do niezawodnej i skutecznej 
izolacji termicznej elewacji stosuje się hydrofobizowane sztywne płyty termoizolacyjne HOTROCK, które są 
połączone z podstawą za pomocą specjalnych stalowych łączników kotwiących. 

 

 

 


