
 

 
PAROC PRO MAT 80  
 
 

Číslo certifikátu   0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI02044 
VTT, Finland  

CE kód     MW-EN 14303-T2-ST(+)550-WS1-CL10 
Krátký popis  Rohož z kamenné vlny 
Použití  Rohož určená tepelné a akustické izolaci v průmyslu a energetice 
Objemová hmotnost 80 kg/m3 
 
Výrobky z kamenné vlny PAROC jsou schopné odolat vysokým teplotám. Pojivo se začíná 
odpařovat, teprve až teplota překročí cca 200 °C. Tepelně izolační vlastnosti zůstávají 
nezměněny ale snižuje se  odolnost proti tlakovému zatížení. Teplota měknutí vláken je u 
výrobků z  kamenné vlny vyšší než 1000 °C.  
 
 
ROZMĚRY 
ŠÍŘKA X DÉLKA TLOUŠŤKA 
1000 x 8000 mm   30 mm 
1000 x 6500 mm   40 mm 
Nastepne z tabelki v Product listu PL w 
zalaczniku...                

 

V souladu s EN 822  V souladu s EN 823 
 
 
VLASTNOST HODNOTA V SOULADU S 
STÁLOST ROZMĚRŮ 
Maximální teplota použití – 
stabilita rozměrů 

550 °C 
  

EN 14303:2009 + A1:2013 
(EN 14706) 

 
Balení Role balené v plastové fólii. Výrobky jsou dodávané na paletě 
 
Požární vlastnosti 
VLASTNOST HODNOTA V SOULADU S 
REAKCE NA OHEŇ 
Euro třída reakce na oheň A1 EN 1403:2009 (EN 13501-1) 
 
Tepelné vlastnosti 
VLASTNOST HODNOTA V SOULADU S 
Tepelná vodivost 
Deklarovaná tepelná vodivost 
při 50 °C, λ50  

0,043 W/mK EN 1403:2009 + A1:2013 (EN 
12667) 

I z PL tabelki ostatnie dane 
z takim tekstem, tylko zmiany 
temperatur i lambda 

  

Rozměry a tolerance T2 EN 14303:2009+A1:2013 
 
 
 



 

VLASTNOST HODNOTA V SOULADU S  
REAKCE NA VLHKOST 
Krátkodobá nasákavost WS, Wp ≤1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 

1609) 
 
Uvolňování korozivních prvků 
VLASTNOST HODNOTA V SOULADU S 
Chloridové ionty, Cl- < 10 ppm 

  
EN 14303:2009+A1:2013 
(EN 13468) 

 
Stálost reakce na oheň v průběhu času/degradace 
Požární vlastnosti minerální vlny se nezhoršují s postupem času. Evropská klasifikace výrobků je 
spojená s obsahem organického pojidla, který se s postupem času nezvětšuje. 
 
Stálost reakce na oheň při vysokých teplotách 
Vlastnosti se s vyšší teplotou nezhoršují. Evropská klasifikace výrobků je spojená s obsahem 
organickéhých látek, který zůstává na stálé úrovni nebo se zmenšuje při vyšších teplotách. 
 
Stálost tepelné vodivosti v průběhu času/degradace 
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny je neměnná s postupem času, léta zkušeností ukázala, že 
strukturální vlákna jsou stabilní a v pórech výrobků se nenacházejí jiné plyny kromě atmosférického 
vzduchu.  
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Informace obsažené v tomto materiálu popisují podmínky a technické vlastnosti uvedených 
výrobků, platné v době zveřejnění tohoto dokumentu, do doby, dokud nebude zastoupen novější 
tištěnou nebo digitální verzí. Nejnovější verze tohoto letáku je vždy dostupná na webových 
stránkách firmy Paroc. Náš informační materiál představuje aplikace, pro které byly schváleny 
funkce a technické vlastnosti našich výrobků. Tyto informace však nejsou rovnocenné 
s poskytnutím obchodní záruky. Nepřebíráme zodpovědnost za součásti jiných výrobců použité 
v dané aplikaci nebo při instalaci našich výrobků. Nezaručujeme vlastnosti našich výrobků, pokud 
tyto jsou použité v oblasti nebo v podmínkách, které nebyly zohledněny v našich informačních 
materiálech. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků si vyhrazujeme právo kdykoliv 
provádět změny v našem informačním materiálu. PAROC je registrovaná ochranná známka firmy 
Paroc Group.  
 
Tento list je platný v následujících zemích: Česká a Slovenská republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


