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tűzvédelmi kőzetgyapot lemez
Conlit tűzvédelmi rendszerek

Magnézium-hidroxiddal dúsított, műgyanta kötésű, tűzálló kőzetgyapot lemez, szellőzővezetékek tűzvédelmére.  
a Conlit Ductrock lemez egyoldali hálóval megerősített alufólia kasírozású.
acéllemezből készült szellőzővezetékek tűzvédelmi szigetelésére, valamint a tűz terjedésének meggátlására használható.



Termékleírás
a Conlit Ductrock tűzvédelmi kőzetgyapot lemez anyaga gra-
nulált magnézium-hidroxidot tartalmaz, mely hő hatására nagy 
mennyiségű, kristályos szerkezethez kötődő vizet bocsát ki. ez 
tűz esetén hűti a védeni kívánt szellőzővezetéket. vastagsága: 
60 mm. használatával a táblázatban szereplő tűzvédelmi beso-
rolást lehet elérni.

A ROCKWOOL kőzetgyapot tu laj don sá gai
kiváló hőszigetelő. nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, 
nincs égvecsepegés, a tűzterjedést megakadályozza. nemcsak 
jól hőszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. 
teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek 
leperegnek. nem zsugorodik, hőtágulása nincs. az egészség-
re nem káros: magas biológiai oldódóképességű, úgynevezett 
eUCeb minőségű kőzetgyapot alapanyagból készül.

A fenntartható fejlődés szolgálatában
a roCkWool, mint környezettudatos cég, nagy hangsúlyt fektet 
termékei előállítása és felhasználása során a fenntartható fejlő-
désre és a természet védelmére.

a roCkWool termékek kiváló hőszigetelő tulajdonságuk mel-
lett további négy, a fenti filozófiához illeszkedő termékjellemző-
vel is rendelkeznek:
n tűzvédelem (a kőzetgyapot 1000 °C-ig tűzálló) 
n akusztikai komfort (kiváló hangszigetelés) 
n tartósság (méret- és alaktartó) 
n Fenntarthatóság (a fenntartható fejlődést szolgáló anyagok 

alkalmazása)

Cso ma go lás
a Conlit Ductrock tűzvédelmi lemez roCkWool feliratos karton-
dobozba csomagolva kerül forgalomba. a termék legfontosabb 
tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kísérőcímkén is 
olvashatók. a méretek, termékválaszték, csomagolási egységek 
az érvényes árlistában találhatók (www.rockwool.hu).
kérjük, vegye figyelembe az alkalmazástechnikai útmutatóban 
foglaltakat!

Conlit Ductrock
Conlit tűzvédelmi rendszerek

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány

alkalmazási hőmérséklethatár — 250 °C —

olvadáspont tt > 1000 °C Din 4102-17

hővezetési tényező λ 0,045 W⋅m-1 ⋅k-1 Din en 13162
testsűrűség

ρsm kg/m3 en 1602Conlit Ductrock 60•	 195
Conlit Ductrock 90•	 300
Conlit Ductrock 120•	 320

Fajlagos hőkapacitás Cp 0,84 kJ·kg-1·k-1 —
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a közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. kérjük, 
győződjön meg arról, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is 
folyamatosan gyarapodik.

Termékjellemzők Mértékegység Érték Vizsgálati módszer

tűzállósági határérték
Conlit Ductrock 60•	

külső tűzhatás eseténo 

belső tűzhatás eseténo 
Conlit Ductrock 90•	

külső tűzhatás eseténo 

belső tűzhatás eseténo 
Conlit Ductrock 120•	

belső tűzhatás eseténo 

(perc)

a szellőzőcsatorna pozíciója
      vízszintes                   függőleges

    ei 45 (h o→i) s1           ei 45 (v o→i) s1

     ei 90 (h o→i) s2          ei 120 (v o→i) s2

    ei 60 (h i→o)                ei 60 (v i→o)

    ei 60 (h o→i) s1           ei 60 (v o→i) s1

    ei 180 (h o→i) s2         ei (180 v o→i) s2

    ei 90 (h i→o)               ei 120 (v i→o)
  

        ei 120 (h i→o)                       —

en 1366-1:1999
en 13501-3:2005+a1:2009

tűzállósági határérték

Conlit Ductrock 60•	
Conlit Ductrock 90•	

(perc)

a füstcsatorna pozíciója
      vízszintes                   függőleges
  ei 60 (h) s 500            ei 45 (v) s 500

     ei 120 (h) s 500                       —

en 1366-8:2004
en 13501-4:2007+a1:2009

rétegvastagság mm 60 helyszíni ellenőrzés/hiteles mérőeszköz

tűzvédelmi osztály — a1 Msz en 13501-1
1) konyhai elszívó vezetéknél       2) nem konyhai elszívó vezetéknél


