
HOTROCK ROOF N 

Specjalna seria bazaltowych materiałów 

termoizolacyjnych do dwuwarstwowego płaskiego dachu. 

 

Stosowany jako dolna warstwa termoizolacyjna 

dwuwarstwowego płaskiego dachu z podstawą wykonaną 

z blachy z betonu zbrojonego lub blachy falistej. Zaleca 

się zastosowanie płyt w połączeniu z płytami HOTROCK 

ROOF C lub HOTROCK ROOF W. 

 

Wymiary materiału - 1200 x 600 mm lub 1200 x 1000 mm 

Grubość - 50 ÷ 160 mm 

Gęstość - 110 (± 10) kg / m
3
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Gęstość, kg / m

3
                                                                                         110 (± 10) 

 

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

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne względem powierzchni, kPa     10 

 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS (10), kPa                   25 

 

Wchłanianie wody krótkotrwałe, kg / m
2
                                                  1 

 

Zawartość materii organicznej, w %                                                         4,5 

 

Obciążenie punktowe PL(5), deklarowane [N]                                        450 

 

Przepuszczalność pary wodnej                                                                 0,3 

 

Wymiary (L * W), mm                                                                            1200 х 600 lub 1200 x 1000 

 

Grubość, mm                                                                                            40 ÷ 150 

 

Klasyfikacja ogniowa                                                                               A1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE HOTROCK ROOF N 
 

 

 

Możliwe jest wykonanie ocieplenia dachu nie tylko za pomocą systemów dwuwarstwowych, ale także  

w pojedynczej warstwie. W tym celu stosuje się materiał izolacyjny HOTROCK ROOF C 150 kg / m
3
. 

To w szczególności służy jako podstawa dachu i może wytrzymać nie tylko obciążenia śniegiem, ale 

także ciśnienie spowodowane ruchem ludzi na dachu. Falista blacha może również służyć jako podstawa 

dachu. Należy ułożyć na nią folię paroizolacyjną. Ta folia zapobiega zwilżaniu materiału 

termoizolacyjnego parą pochodzącą z pomieszczenia. Takie rozwiązanie ma swoje zalety. Po pierwsze 

proces mocowania dachu jest szybszy. Po drugie, nie jest wymagane wykonanie podkładu, oczekiwanie 

na jego stwardnienie i wyschnięcie, co również przyspiesza montaż. Po trzecie, brak podkładu 

zmniejsza obciążenie konstrukcji budynku. Zaletą systemu HOTROCK ROOF C 150 kg / m
3
 jest 

zorientowanie na zastosowanie w szybko budowanych budynkach. Ma doskonałą wytrzymałość 

mechaniczną. Jego całkowita waga nie jest duża. Szybki i łatwy montaż również należy uznać za zaletę. 

 

 
Materiały HOTROCK ROOF N,  ROOF C i ROOF W stosowane są w konstrukcji "płaskiego dachu". 

Materiały HOTROCK mają następujące zalety: prostotę, gotowość do użycia, bezpieczeństwo i wysoki 

wskaźnik nośności. Technologia opiera się na zastosowaniu systemu układania z mniej gęstą dolną 

warstwą i gęstą górną warstwą izolacji termicznej. Odporność na wilgoć jest zapewniona dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych materiałów polimerowych, zwykle z zastosowaniem membrany z PVC. 

Pokrycia dachowe  z izolacją dachu składają się z kilku warstw paroizolacyjnych i wodoodpornych 

materiałów. Pierwsza, najniższa warstwa, to w zasadzie wyściółka do izolacji pary wodnej. Jest ona 

układana bezpośrednio na betonowej podstawie. Następnie stosowana jest wełna bazaltowa HOTROCK 

ROOF N, która zachowuje swoją integralność w przypadku drgań konstrukcji budynku w momencie jej 

opadania. Niższa warstwa, która ma małą gęstość, jest układana w pierwszej kolejności. HOTROCK 

ROOF C lub ROOF W kompaktowa cienka płyta bazaltowa izolacji cieplnej umieszczana jest na dolnej 

warstwie izolacyjnej. Zastosowanie izolacji bazaltowej HOTROCK ROOF N i ROOF C lub ROOF W                    

w dwuwarstwowych płaskich dachach stało się nowym podejściem do izolacji termicznej.                    

Ich zastosowanie wraz z innymi rozwiązaniami technologicznymi pozwala znacząco obniżyć zużycie 

energii na ogrzewanie budynku, a łatwość montażu powinna zapewnić rezultat wysokiej jakości               

w minimalnym okresie. 

 

 

 

 

Dwuwarstwowy płaski dach z membraną 

polimerową PVC na płycie z betonu 

zbrojonego 

 

 

 

Jednowarstwowy system izolacji cieplnej 

dachu z pokryciem bitumicznym  
 



 

 
 

Materiały HOTROCK do płaskiego dachu mogą być układane nie tylko na betonowej podstawie, ale 

także na blachach falistych. W odniesieniu do takiego rozwiązania system płaskich dachów składa się    

z dwóch warstw materiałów termoizolacyjnych HOTROCK. Dolną warstwę układa się bezpośrednio na 

blasze falistej, HOTROCK ROOF N o mniejszej gęstości, a górną warstwę stanowi gęstszy materiał 

HOTROCK ROOF C lub ROOF W. Jej zadaniem, oprócz zatrzymywania ciepła, jest również 

redystrybucja zewnętrznego obciążenia na niższej izolacji i podstawie. Obie warstwy izolacji termicznej 

są mocowane do podstawy wykonanej z blachy falistej za pomocą specjalnego teleskopowego sprzętu 

montażowego w kształcie dysku. Takie rozwiązanie ma swoje zalety. Po pierwsze proces mocowania 

dachu jest szybszy. Po drugie, nie jest wymagane wykonanie podkładu, oczekiwanie na jego 

stwardnienie i wyschnięcie, co również przyspiesza montaż. Po trzecie, brak podkładu zmniejsza 

obciążenie konstrukcji budynku. Zaletą systemu HOTROCK jest orientacja na zastosowanie w szybko 

budowanych budynkach. Ma doskonałą wytrzymałość mechaniczną i doskonałe właściwości 

termoizolacyjne. Jego całkowita waga nie jest duża. Szybki i łatwy montaż również należy uznać za 

zaletę. 

 

 

 

Dwuwarstwowy płaski dach z 

membraną polimerową PVC na blasze 

falistej 


