
FACADEISOLERING



PRODUKTOVERSIGT
Facadebatts
Facadelamel Energy

Lysningsbatts
ROCKWOOL Kniv 315
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PRODUKTINFORMATION

ROCKWOOL produkter er CE-mærkede. CE-mærket viser, at
produktet er fremstillet efter europæiske
produktstandarder, jvf. EN 13162.      

  

 

 

Tallene i cirklerne står for λ deklareret (lambda deklareret) i
milliwatt/meter Kelvin (f.eks. 37 mW/mK = 0,037 W/mK).   

  EU Brandklasse Egenskaber Eksempler

A1 Ubrændbar Mineraluld
A2 Begrænset brændbar. Ingen overtænding Mineraluld, gipsplade
B Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding Brandhæmmet spånplade
C Lille bidrag til brand. Ingen overtænding Tapet på gips
D Medium bidrag til brand.

Overtænding
Ubehandlet træ

E Stort bidrag til brand. Overtænding Brandhæmmet skumplast

F Egenskaber ikke bestemt  

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE
Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11
kundeservice@rockwool.dk 

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag 7.00 -
16.00
Fredag 7.00 - 15.30.  

 

PALLELEVERING
Distributionssystemet hos
ROCKWOOL A/S betyder
bl.a., at de fleste
isoleringsprodukter bliver
leveret på paller - med
aflæsning på jord, når det
drejer sig om leverancer
til byggepladser.

TEKNISK SERVICE
Spørgsmål vedrørende
produktanvendelse og
tekniske forhold i øvrigt kan
rettes til vor Tekniske
Service.
Tlf.: 46 55 89 89.  

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER
    24 timers

leveringsservice
    3 dages

leveringsservice
    7 dages

leveringsservice
    10 dages

leveringsservice
    14 dages

leveringsservice
Produkter i standardprislisten er angivet med et ikon og tekst, som angiver leveringstiden. Produktet kan leveres med den
angivne leveringstid, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00. 

ANDEN NYTTIG VIDEN

E-HANDEL
Via E-handel kan du, døgnet rundt foretage varebestilling.
Her kan du endvidere dagen før levering efter klokken 15.00,
få oplyst planlagt leveringstidspunkt for dine ordrer. Kontakt
kundeservice hvis du ønsker et password.

GENANVENDELSESORDNING
Overskydende isolering inkl. afskær af ROCKWOOL Stenuld
kan returneres i henhold til retningslinjerne i ROCKWOOL
Genanvendelsesordning.

Produkter med belægninger af alufolie, trådvæv og bitumen
tages ikke retur. Læs mere på www.rockwool.dk
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A1 37

A2 40

A1 39

ISOLERING

FACADEBATTS
ROCKWOOL Facadebatts anvendes som udvendig isolering på bygninger, og er en stiv og hård
isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Facadebatts er opbygget efter
Dual Density princippet. Det vil sige, at produktet består af et 15 mm meget hårdt og trykfordelende
toplag samt et lettere og stabiliserende bundlag.

Anvendelse
ROCKWOOL Facadebatts anvendes som udvendig isolering på bygninger, og danner et isolerende og
bærende underlag for mineralske pudsløsninger. Dual Density konceptet giver de bedste egenskaber
som underlag for pudsen, og pudsens holdbarhed overfor mekaniske påvirkninger forbedres væsentligt.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mængde m² DB nr. Leveringstid

Facadebatts 1200 x600 x 80 30 21,60 1839275  3 dage
Facadebatts 1200 x600 x100 24 17,28 1839284  3 dage
Facadebatts 1200 x600 x120 20 14,40 1839293  3 dage
Facadebatts 1200 x600 x150 16 11,52 1839298  3 dage
Facadebatts 1200 x600 x200 12 8,64 1839314  3 dage

FACADELAMEL ENERGY
ROCKWOOL Facadelamel Energy er en stiv og hård isoleringslamel fremstillet af ubrændbar, fugt- og
vandafvisende stenuld, der anvendes som udvendig isolering og er særligt velegnet til nybyggeri.

Anvendelse
Facadelamel Energy anvendes som udvendig isolering på bygninger, hvor det danner et isolerende og
bærende underlag for mineralske pudsløsninger. Facadelamel Energy klæbes og fastgøres
efterfølgende mekanisk til bagvæggen. Denne fastgørelse sikrer mod vindlast og forskydningskraft.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mængde m² DB nr. Leveringstid

Facadelamel Energy 1200 x200 x250 24 5,76 14 44 919  3 dage
Facadelamel Energy 1200 x200 x300 24 5,76 14 44 920  3 dage
Facadelamel Energy 1200 x200 x350 18 4,32 14 44 916  3 dage

LYSNINGSBATTS
ROCKWOOL Lysningsbatts anvendes som udvendig isolering ved vindues lysninger o.l, og er en stiv
isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Pladen danner et isolerende
og bærende underlag for pudsløsninger.

Anvendelse
ROCKWOOL Lysningsbatts anvendes som udvendig isolering ved vindues lysninger o.l. Lysningsbatts
består af en skåret side, som fuldklæbes ind mod bygningen samt en mønstret overflade som danner et
isolerende og bærende underlag for mineralske pudsløsninger.

Sortiment (enheder på palle)
 Type Dimensioner (mm) Palle stk. Mængde m² DB nr. Leveringstid

Lysningsbatts 1000 x600 x 30 80 57,60 1948026  3 dage
Lysningsbatts 1000 x600 x 50 48 34,56 1839272  3 dage
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VÆRKTØJ

ROCKWOOL KNIV 310
Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)

 Type Dimensioner (mm) DB nr. Leveringstid
ROCKWOOL Kniv 310 310 8018954  24 timer

03-05 2022 09:27   -   Facadeisolering-Prisliste-uden-priser-ROCKWOOL 4

http://www.rockwool.dk/produkter/u/6316/bygningsisolering/rockwool-kniv-310
http://www.rockwool.dk/produkter/u/6316/bygningsisolering/rockwool-kniv-310


13. Betaling
13.1 ROCKWOOL har til enhver tid ret til at kræve fuld eller delvis forudbetaling og/eller på anden vis opnå sikkerhed for

betalingen.

13.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal ROCKWOOL’s fakturaer betales Netto kontant, dvs. straks ved modtagelse af
faktura i den på fakturaen anførte valuta, og betaling kan alene ske på den på fakturaen anførte måde.

13.3 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl i fakturaen straks. Sker dette ikke, anses Kunden for at
have godkendt fakturaen.

13.4 Betalinger fra Kunden anvendes altid som følger: (i) til afregning af skyldige beløb, (ii) til betaling af skyldige renter og
(iii) til betaling af de forfaldne fakturaer, som har været forfaldne længst. Ovennævnte anvendelse af betalinger gælder
uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre ROCKWOOL skriftligt har accepteret
disse instrukser.

13.5 I tilfælde af manglende betaling er ROCKWOOL berettiget til renter samt midlertidigt at standse leverancer eller opsige
Aftalen og kræve erstatning fra Kunden for eventuelle tab.

14. Ansvarsbegrænsning
14.1 ROCKWOOL har, hvor yderligere ansvarsbegrænsning ikke følger af en specifik bestemmelse i denne Aftale, ikke noget

ansvar overfor Kunden for noget indirekte tab og/eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tingsskade,
drifts- eller indtægtstab, tidstab, meromkostning, skade på virksomhedens omdømme, omsætningstab, produktionstab,
tab som følge af forsinkelse af byggeri eller lignende tab eller følgeskader.

14.2 I alle tilfælde hvor ROCKWOOL er forpligtet til at betale erstatning, kan denne erstatning ikke overstige de leverede
Produkters og/eller Serviceydelsers værdi ifølge fakturaen.

14.3 Ethvert krav mod ROCKWOOL, bortset fra de krav som anerkendes af ROCKWOOL, bortfalder tre (3) måneder efter den
dato, hvor Produkterne blev afsendt eller Serviceydelserne blev udført af ROCKWOOL.

14.4 ROCKWOOL giver ingen garantier af nogen art for de leverede Produkter eller Serviceydelser overfor Kunden, hverken
udtrykkelige eller stiltiende.

14.5 ROCKWOOL er leverandør til Kunden og leverer ingen håndværksmæssig udførelse eller teknisk rådgivning eller
projektering og kan således ikke ifalde noget ansvar i denne henseende. ROCKWOOL er således hverken
underentreprenør eller teknisk rådgiver for Kunden.

15. Lovvalg og værneting
15.1 Aftalen er er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg

15.2 Den internationale købelov CISG, (Wien-konventionen om internationale køb 1980) gælder ikke for denne Aftale.

15.3 Enhver tvist mellem ROCKWOOL og Kunden afgøres af Retten i Glostrup.

16. Eksportkontrol og -sanktioner
16.1 ROCKWOOL overholder alle gældende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU, USA

og FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.

16.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde gældende eksportkontrolordninger og -
sanktioner.

17. ROCKWOOL’s etiske regler
17.1 ROCKWOOL har vedtaget et sæt etiske regler, som fastsætter et højt niveau af integritet for ROCKWOOL. ROCKWOOL

har tiltrådt FN's Global Compact, som forpligter koncernen til at påtage sig et grundlæggende ansvar indenfor
områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. ROCKWOOL forventer, at Kunden
følger samme principper.

17.2 ROCKWOOL har en whistleblower-ordning, som gør det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold
vedrørende brud på de etiske regler. Læs mere om ROCKWOOL’s etiske regler på www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Diverse
18.1 ROCKWOOL er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter eget valg til at opfylde ROCKWOOL’s forpligtelser i

henhold til denne Aftale.

18.2 ROCKWOOL er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab
eller tredjemand.
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