
HOTROCK VENT 

Seria bazaltowych płyt izolacyjnych do wentylowanych 

systemów fasadowych. 

Zalecany do izolacji w systemach izolacyjnych                   

z wentylowaną szczeliną powietrzną ścian      

zewnętrznych budynków. 

 

Wymiary płyt: 1200 х 600 mm  

Grubość płyt: 40 ÷ 200 mm 

Gęstość: 90 (± 10) kg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Gęstość, kg / m

3
                                                                                         90 (± 10) 

 

Współczynnik przewodzenia cieplna λ [W/mK]                                       0,0325 

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne względem powierzchni, kPa     8 

 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS (10), kPa                   15 

 

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 

 

Grubość, mm                                                                                            40 ÷ 200 

 

Klasyfikacja ogniowa                                                                               A1 

 

 

 

 

 

 

 



 ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE HOTROCK VENT 
 

 

Systemy fasadowe z aluminiwych paneli 
kompozytowych 
 
Systemy fasadowe typu zawieszanego to konstrukcja, w której 
płyty z wełny skalnej są używane jako izolacja termiczna. Są one 
mocowane do powierzchni za pomocą kołków talerzykowych. Aby 
warstwa izolacyjna nie była narażona na czynniki naturalne lub 
uszkodzenia mechaniczne, płyty wierzchnie są instalowane na niej. 
Są montowane na metalowej konstrukcji. Między materiałami 
tworzy się warstwa pośrednia, która zapewnia wentylację i chroni 
strukturę przed gromadzeniem się wilgoci. 

 

 

 

Jak jest wykonywana termoizolacja fasad? 

Metalowa konstrukcja z pionowymi listwami jest montowana na izolowanej ścianie za pomocą wsporników. 
Pomiędzy nimi zainstalowane są izolacyjne płyty z wełny skalnej w wymaganej liczbie warstw. Mocowanie za 
pomocą kołków zapewnia ścisłe dopasowanie materiału do ściany. Podczas układania ważne jest zapewnienie 
swobodnej cyrkulacji powietrza między warstwami o grubości 5 cm. Od góry system fasadowy jest zamykany 
specjalną płytką na pionowych prowadnicach. Materiał HOTROCK VENT nadaje się do tworzenia warstwy 
termoizolacyjnej w elewacjach wentylowanych. Warto zauważyć, że nie wymaga to zastosowania dodatkowych 
materiałów chroniących przed wilgocią i wiatrem. 

 

 System ocieplenia fasad pod siding 
 
System fasadowy z wykończeniem sidingiem - niezawodny, 
opłacalny, efektywny. 

 
Siding jest popularnym materiałem wykończeniowym na domach. 
Wielowarstwowy praktyczny system elewacyjny z sidingiem został 
stworzony w celu ochrony ścian budynków przed zniszczeniem, 
pozwala znacznie zredukować straty ciepła w pomieszczeniu              
i zwiększyć izolację akustyczną. Taki system może być 
wykorzystywany do budowy nowych obiektów i do renowacji 
starych obiektów, a takie wykończenie ścian zewnętrznych 
charakteryzuje się szeregiem zalet, szybką i łatwą instalacją, 
opłacalnością, łatwością konserwacji. Konstrukcją tego systemu 
jest rama, zwykle drewniana, która jest zamontowana na ścianie 
nośnej, w której montowane są płyty termoizolacyjne HOTROCK 
VENT, specjalna folia jest montowana na wełnie, a następnie 
mocowany jest siding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systemy fasadowe z aluminiwych paneli 
kompozytowych 
 
Prefabrykowane płyty warstwowe stały się ostatnio bardzo 
popularne w budowie obiektów komercyjnych. Taka konstrukcja 
jest bardzo wygodna przy budowie obiektów przemysłowych, 
takich jak: magazyny, hangary, pawilony, kompleksy handlowe. 
Nadają się one również do budynków przemysłowych, myjni 
samochodowych, fabryk itp. Jest to korzystne rozwiązanie dla 
elewacji, ponieważ do takich konstrukcji stosuje się lekkie płyty 
HOTROCK VENT, a następnie prefabrykowane narożniki, blachy 
profilowane lub kasety dekoracyjne. Specjalna wewnętrzna 
warstwa powietrza zapewnia niezawodność i trwałość całego 
systemu. Ponadto zastosowanie tego systemu nie narusza zasad 
bezpieczeństwa pożarowego. Instalacja systemu nie wymaga 
specjalnego ciężkiego sprzętu, ponieważ jest wykonywana            
na zasadzie prostego montażu. 

 

Jak jest wykonywana termoizolacja fasad? 

Podstawą całego systemu jest specjalny profil typu sandwich. Jest to obszerna, ale cienka konstrukcja wykonana 
z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej polimerem. Jeden profil nakłada się na drugi, a rama budynku jest 
mocowana za pomocą specjalistycznego mocowania. 

 

 


