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Referensobjekt
Bolaget ISOROC POLSKA grundades 2004 

med huvudkontor I Öterrike. ISOROC tillverkar 

ekologiska produkter av mineralull av högsta 

kvalitét. Mineralull, som är en naturlig oorganisk 

produkt, tillverkas av smält sten - basalt, gabbro. 

Mineralull ger en utmärkt termisk och akustisk 

isolering och garanterar ett högt brandskydd. 

ISOROC har ett starkt varumärke och erbjuder en 

stor bredd av olika isoleringsprodukter av högsta 

kvalitét till byggbranchen.

ISOROC har en mångårig erfarenhet av tillverkning 

och försäljning av mineralull. Försäljning sker på 

den östra delen av Europa genom egen fabrik I 

Ryssland samt inom EU och norra delen av Europa 

genom sin fabrik I Polen. ISOROC tillverkar ett fullt 

sortiment av produkter av mineralull som används i 

olika konstruktionslösningar inom byggbranschen. 

ISOROC arbetar ständigt med förbättringar av 

energi- och aukustiskt effektiva lösningar samt 

med brandsäkerhet av byggprojekt. 

ISOROCs produkter bidrar till energisbesparing 

och ett trevlig inomhusklimat. Mineralull bidrar 

till hög brandsäkerhet samt ger en förbättrad 

värme- och ljudisolering med hög beständighet. 

Löpande kontroll sker genom fabrikens 

kvalitetslaboratorium. Samtliga produkter är CE 

märkta och kvalitétssystemet är certifierat enligt 

ISO 9001:2008, vilket garanterar en varaktig och 

hög produktkvalitét.

MINERALULL AV HÖGSTA KVALITET

Bydgoszcz

Toruń

Poznań
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
Allmänna byggkonstruktioner
ISOLIGHT 6  
vind, bjälklag på takregel, skiljeväggar, hängande tak, skyddsväggar, utvändiga dubbla väggar, stålkonstruktioner, ventilerade platta tak

ISOVENT-L 7 
utvändiga väggar isolerade med hjälp av lätt – torr metod med stenbeklädnad, glasbeklädnad, plastbeklädnad mm, bjälklag belagda 
underifrån (hängande tak), i inre konstruktioner av skiljeväggar, dubbelväggar med ventilerad och icke-ventilerad lufstpalt, fyllning 
av trä eller stålstomme, ventilerade platta tak

Utvändiga fasader
ISOVENT-M 8 
utvändiga väggar med panelfasad (t.ex.av plåt, bräda,…), treskiktsväggar, utvändiga väggar med sten- eller glasfasad, stomväggar, 
skiljeväggar, treskikts fundamentväggar, akustisk isolering i bullerskärmar

ISOVENT-MW 9 
utvändiga väggar med panelfasad (t ex av plåt, bräda,…), treksiktsväggar, utvändiga väggar med sten- eller glasfasad, stomväggar, 
med sten- eller glasfasad, stomväggar, skiljeväggar, treskikts fundamentväggar, akustisk isolering i bullerskärmar

ISOVENT 10
utvändiga väggar isolerade med lätt-torr metod med glas-, plåt eller stenbeklädnad, stomkonstruktioner, utvändiga väggar  
med fasadpaneler, isolering i bullerskärmar

ISOPANEL-W  11
utvändiga väggar med panel-, glas-, stenfasad, ventilerade fasader samt ljudisolering i bullerskärmar

ISOFAS-SE/ ISOPANEL-SE  / ISOFAS-P 12-14 
utvändiga skiljäväggar isolerade med lätt-våt metod 

ISOFAS-LM  15 
utvändiga skiljäväggar isolerade med lätt-våt metod, tak ovanför icke uppvärmda utrymmen t.ex. garagetak, källartak osv.,  
som uppvärms i garagesystem (genom sprutning)

Garage system
ISOFAS-LM (avfasade plåtar)  16 
tak ovanför icke uppvärmda utrymmen t.ex. garagetak, källartak osv., som uppvärms i garagesystem (genom sprutning)

ISOFAS-LMG (avfasade och grundade plåtar) 17 
tak ovanför icke uppvärmda utrymmen t.ex. garagetak, källartak osv., som uppvärms i garagesystem (genom sprutning)

Industrin 
ISOTECHNIC 18
Mineralullsskivor med glasfiberväv

Ventilerade platta tak
ISOLOOSE 19
Ventilerade platta tak, dubbelväggar, oanvändbar vind på betongbjälklag

Platta tak
ISOROOF-B - ISODACH MONO 20 
icke-ventilerade skivor i platta tak för isolering i 1-skiktssystem ISODACH MONO och golvisolering under golvbeläggning (vanlig last)

ISOROOF - ISODACH MONO 21 
icke-ventilerade skivor i platta tak för isolering i 1-skiktssystem ISODACH MONO, golvisolering för betonggjutning,  
akustisk isolering i bullerskärm

ISOPANEL-D - System ISODACH 22 
icke-ventilerade skivor i platta tak för isolering i 2-skiktssytem ISODACH (grundskikt)

ISOROOF-T - System ISODACH 23 
icke-ventilerade skivor i platta tak för isolering i 2-skiktssytem ISODACH (täckskikt)



4

Produktkatalog 2016

Värmeisolering

Akustisk isolering av mellanvägar 

eller skiljeväggar

Värmeisolering av tak
Värmeisolering av golv

Värmeisolering av ytterväggar

Värmeisolering av platta tak
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Användbar vind X          X     

Takregelverk X              

Ventilerade plantak X               

Undertak X               

Stomregelverk X          X     

Mellanväggar eller skiljeväggar X               

Utfackningsväggar X X               

Treskiktsväggar X          X     

Ventilerade fasader  X            

Ytterväggar - lätt torr metod  X            

Ytterväggar - tung torr metod  X            

Ytterväggar - lätt våt metod              

Tak ovanför icke uppvärmda utrymmen    X           

Ventilerade plantak och vind                 

Flytande golv på mark och tak              X

Platta tak              
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MINERALULL AV HÖGSTA KVALITET

Termisk isolering på vintern  
och på sommaren

Brandskydd

Skydd mot fukt

Bullerskydd

Miljövänlig produkt
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Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 vind, mellantaksparre,
 9 golv, mellangolvbjälken,
 9 bjälklag, beklädda underifrån (hängande tak),
 9 invändiga konstruktioner av skiljeväggar,
 9 dubbelväggar med ventilerad  och icke-ventilerad luftspalt,
 9 fyllning av trä eller stålkonstruktioner, 
 9 ventilerade platta tak (uppdelade i två delar).

Produktegenskaper
 9  lätt,
 9 elastiska, lättanpassande till isolerad yta, 
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 icke-brännbara, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberade (absorberar inte fukt),
 9 passar tätt i isolerade utrymmen och därför inga köldbryggor 

uppstår vid montage,
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 garanterar värmekomfort och låter väggarna andas,
 9 beständiga mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Skivor typ ISOLIGHT

Beskrivningskod MW-EN 13162-T4-DS(TH)-
CS(10)0,5-WS-MU1-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med 

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoder Värden

Längd (toleransklass för dimensioner) 
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T4
- 3 mm / + 5%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5 mm

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)0,5 ≥0,5

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,037

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 35

Isolering av snedtak

1 - Gipsskiva
2 - ISOLIGHT
3 - Luftspalt
4 - Formsättning
5 - Yttertak

Tjocklek [mm]

50 75 100 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,35 2,00 2,70 4,05 5,40

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Dimensioner och emballage

Plåttjock-
lek

Plåtformat
Antal plåtar i 

förpackningen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpackningens 
volym

Antal för-
packningar 
per palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [St.] [m2] [m3] [St.] [m2] [m3]
50

1000 500

12 6,00

0,300 20

120

6,000
75 8 4,00 80

100 6 3,00 60
150 4 2,00 40
200 3 1,50 30

ISOLIGHT plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD och därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOLIGHT  
Mineralullsskivor 
Allmänna byggkonstruktioner 
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Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar som isoleras med lätt-torr metod  
med sten- glas- eller plastbeklädnad osv,

 9 vind, mellantaksparre,
 9 golv, mellangolvbjälken,
 9 bjälklag, beklädda underifrån (hängande tak),
 9 invändiga konstruktioner av skiljeväggar,
 9 dubbelväggar med ventilerad och icke-ventil,
 9 fyllning av trä eller stålkonstruktioner,
 9 ventilerade platta tak (uppdelade i två delar).

Produktegenskaper
 9 lätt,
 9 elastisk, lättanpassande till isolerad yta,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 helt tät, inga köldbryggor uppstår vid montage,
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 garanterar värmekomfort och låter väggarna andas,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Isolering av utvändig treskiktsvägg

1 - Mineralputs
2 - Keramiska tegel
3 - Ventilationsspalt
4 - ISOVENT-L
5 - Förbindelse
6 - Keramiska tegel
7 - Puts

Dimensioner och emballage

Skivor typ ISOVENT-L

Beskrivningskod MW-EN 13162-T4-DS(TH)-
CS(10)0,5-WS-MU1-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med 

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoder Värden

Längd (toleransklass för dimensioner)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner)) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T4
- 3 mm / + 5%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5 mm

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)0,5 ≥0,5

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,036

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 50

ISOVENT-L plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD och därmed bidrar till betydande energibesparing..

ISOVENT-L  
Mineralullsskivor 
Allmänna byggkonstruktioner

Tjocklek [mm]

50 75 100 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,35 2,05 2,75 4,15 5,55

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Plåttjock-
lek

Plåtformat Antal plåtar 
i förpacknin-

gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpacknin-
gens volym

Antal för-
packningar 
per palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
50

1000 600

12 7,20

0,360 16

115,2

5,760
75 8 4,80 76,8

100 6 3,60 57,6
150 4 2,40 38,4
200 3 1,80 28,8

1
2

3

4
5

6

7
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Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar med panelfasaden  
(t.ex. av plåt, bräda, siding),

 9 treskiktsväggar,
 9 utvändiga väggar med sten- eller glasfasad, stomväggar,
 9 skiljeväggar,
 9 treskikts fundamentväggar,
 9 som akustisk isolering i bullerskärmar.

Produktegenskaper
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 helt tät, inga köldbryggor uppstår vid montage,
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 garanterar värmekomfort och låter väggarna andas,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper
Skivor typ ISOVENT-M

Beskrivningskod MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR5-
CS(10)10-WS-WL(P)-MU1-AW1

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med 

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoderl Värden

Längd (toleransklass för dimensioner)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T3
- 3 mm / + 10%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10 mm

Rättvinklighet  Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt mot 
storytorna 

EN 1607 [kPa] TR5 ≥5

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)10 ≥10

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vägd ljudabsorptionskoefficient EN ISO 11654 [-] AW1 1,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,035

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

Isolering av utvändig treskiktsvägg

1 - Mineralputs
2 - Keramiska tegel
3 - Ventilationsspalt
4 - ISOVENT-M
5 - Förbindelse
6 - Keramiska tegel
7 - Puts

Dimensioner och emballage

densitet EN 1602 [kg/m3]
  80 (För tjocklek <80mm)
  75 (För tjocklek 80-100mm)
  65 (För tjocklek >100mm)

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOVENT-M plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD och därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOVENT-M 
Mineralullsskivor 
Utvändiga fasader 

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar i 
förpackningen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpacknin-
gens volym

Antal 
förpackningar 

per palett

Volym av 
plåtar  per 

palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m3]
80

1000 600

3 1,80 0,144 20

2,880
100 3 1,80 0,180 16
120 2 1,20 0,144 20
150 2 1,20 0,180 16
200 2 1,20 0,240 12

Tjocklek [mm]

80 100 120 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

2,25 2,85 3,40 4,25 5,70
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Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar med panelfasad (av t ex plåt, bräda, siding)
 9 treskiktsväggar,
 9 utvändiga väggar med sten- eller glasfasad, stomväggar,
 9 skiljeväggar,
 9 treskikts fundamentväggar,
 9 som akustisk isolering i bullerskärma.

Produktegenskaper
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 helt tät, inga köldbryggor uppstår vid montage,
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 garanterar värmekomfort och låter väggarna andas,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion,
 9 eroderar inte, har högre beständighet än plastvaror.

Tekniska egenskaper

Isolering av utvändig vägg 
med glasbeklädnad 

1 - Glasbeklädnad
2 - Ventilationsspalt
3 - ISOVENT-MW
4 - Betongblockar
5 - Puts

ISOVENT-MW plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD och därmed bidrar till betydande energibesparing.

Speciella egenskaper
Laminerade skivor har en beklädnad av glasfiberväv  
som utgör ett utmärkt skydd mot vind!

Skivor typ ISOVENT-MW

Beskrivningskod MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR5-
CS(10)10-WS-WL(P)-MU1-AW1

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med 

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoder Värden

Längd (toleransklass för dimensioner)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T3
- 3 mm / + 10%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10 mm

Rättvinklighet Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt mot 
storytorna

EN 1607 [kPa] TR5 ≥5

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)10 ≥10

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vägd ljudabsorptionskoefficient EN ISO 11654 [-] AW1 1,0

Värmekonduktivitet  λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,037

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

ISOVENT-MW 

Mineralullsskivor med glasfiberväv 
Utvändiga fasader 

Dimensioner och emballage

densitet EN 1602 [kg/m3]
   80 (För tjocklek <80mm)
  75 (För tjocklek 80-100mm)
  65 (För tjocklek >100mm)

Tjocklek  [mm]

80 100 120 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

2,15 2,70 3,20 4,05 5,40

Plåttjock-
lek

Plåtformat Antal plåtar i 
förpacknin-

gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpacknin-
gens volym

Paket-
menge

auf Palette

Antal förpackning-
ar per palett

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
80

1000 600

3 1,80 0,144 20 36,00

2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80
120 2 1,20 0,144 20 24,00
150 2 1,20 0,180 16 19,20
200 2 1,20 0,240 12 14,40
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar isolerade med lätt – torr metod  
med sten-, glas-, plastbeklädnad mm,

 9 som akustisk isolering i bullerskärmar,
 9 som termisk isolering i kaminsystem,
 9 utvändiga väggar med panelfasad (t.ex. siding).

Produktegenskaper
 9 lätt,
 9 bättre mekaniska egenskaper vilket möjliggör att använda 

produkten till isolering av utvändiga väggar isolerade                       
med lätt-torr metod,

 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 elastiska, lätt anpassande till isolerade ytor,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 garanterar värmekomfort,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper
Skivor typ ISOVENT

Beskrivningskod MW-EN 13162-T4-DS(TH)-WS-
MU1-AW1-CS(10)15-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos
produkten i enlighet med

EN 13162:
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller 
nivåkoder

Värden

Längd (toleransklass för dimensioner)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner)) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T4
- 3 mm / + 5%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5 mm

Rättvinklighet Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet  

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd )

[mm/m] ± 1 ( ändring av planhet)

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vägd ljudabsorptionskoefficient EN ISO 1654 [-] AW1 1,0

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)15 ≥15

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,036

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

Isolering av utvändig vägg av timmer

1 - Timmer
2 - Ventilationsspalt
3 - ISOVENT
4 - ISOLIGHT
5 - Fuktskydd
6 - Kartonggipsskiva

Dimensioner och emballage

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 90

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOVENT plattor garanterar höga värden på värmemotstånd  RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOVENT 
Mineralullsskivor 
Utvändiga fasader 

Plåttjock-
lek

Plåtformat Antal plåtar i 
förpacknin-

gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packnin-
gar per 
palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per paletteLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
80

1000 600

3 1,80 0,144 20 36,00

2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80
150 2 1,20 0,180 16 19,20
200 2 1,20 0,240 12 14,40

Tjocklek [mm]

80 100 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

2,20 2,75 4,15 5,55
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Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Produktegenskaper
 9 lätt,
 9 bättre mekaniska egenskaper vilket möjliggör att använda 

produkten till isolering av utvändiga väggar isolerade                       
med lätt-torr metod,

 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 elastiska, lätt anpassande till isolerade ytor,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 garanterar värmekomfort,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Isolering av utvändig vägg
med glasbeklädnad

1 - Glasbeklädnad
2 - Ventilationsspalt
3 - ISOPANEL-W
4 - Betongblockar
5 - Puts

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 110

ISOPANEL-W plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RDoch h därmed bidrar till betydande energibesparing.

Skivor typ ISOPANEL-W

Beskrivningskod MW-EN 13162-T3-DS(TH)-
CS(10)15-TR5-WS-MU1

Deklarerade egenskaper hos
produkten i enlighet med

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoder Värden

Längd (toleransklass för dimensioner)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T3
- 3 mm / + 10%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10 mm

Rättvinklighet Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd
temperatur och fuktighet

EN 1604
[%]

DS(TH)

± 1,0 (ändring av 
tjocklek,

längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)15 ≥15

Draghållfasthet vinkelrätt mot
storytorna

EN 1607 [kPa] TR5 ≥5

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,036

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

Dimensioner och emballage

ISOPANEL-W 
Mineralullsskivor med glasfiberväv 
Utvändiga fasader 

Speciella egenskaper
Laminerade skivor har en beklädnad av glasfiberväv  
som utgör ett utmärkt skydd mot vind!

Tjocklek[mm]

50 80 100
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,35 2,20 2,75

Plåttjock-
lek

Plåtformat
Antal plåtar i 

förpackningen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packnin-
gar per 
palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
50

1000 600
6 3,60 0,180 16 57,60

2,88080 3 1,80 0,144 20 36,00
100 3 1,80 0,180 16 28,80

Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar med panelfasad, glasfasad eller stenfasad,
 9 ventilerade fasader,
 9 som akustisk isolering i bullerskärmar.
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9  utvändiga väggar isolerade med lätt–våt metod  
i sk skarvlösa isoleringssystem (ETICS).

Produktegenskaper
 9 överlägsna fysiska och mekaniska egenskaper,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 utmärkt värmekonduktivitet vilket bidrar till ökad             

värmekomfort.

Tekniska egenskaper

Isolering av utvändig vägg 
med lätt-våt metod

1 - Självhäftande murbruk
2 - ISOFAS
3 - Mekanisk förbindelse med stålkärna
4 - Förstärkande murbruk
5 - Glasfibernät
6 - Putsgrund
7 - Mineralputs
8 - Fasadfärg
9 - Sockellist

Skivor typ 
ISOFAS-SE

Tjocklek
100-200 mm

Beskrivningskod MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-
MU1-AW1-CS(10)30-TR10-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos
produkten i enlighet med

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer
Klasseller
nivåkoder Värden

Längd (toleransklass för dimesioner)
 EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimesioner) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans ≥100 mm  EN 823 [%/mm] T5 - 1 % / + 3 mm

Rättvinklighet Sb  EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhett Smax  EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd
temperatur och fuktighet  EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (ändring av 
tjocklek,

längd och 
bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av 
planhet)

Vattenabsorption: korttid  EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Vattenångsgenomgångsmotstånd  EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vägd ljudabsorptionskoefficient  EN ISO 11654 [-] AW1 1,0

Tryckhållfasthet vid 10% kompresion  EN 826 [kPa] CS(10)30 ≥30

Vattenabsorption: långtid  EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0
Draghållfasthet vinkelrätt mot
storytorna  EN 1607 [kPa] TR10 ≥10

Värmekonduktivitet λD  EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,036

Brandklass  EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

Dimensioner och emballage

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 100

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOFAS-SE plattor garanterar höga värden på värmemotstånd  RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOFAS-SE 
Mineralullsskivor 
Utvändiga fasader 

Plåttjock-
lek

Plåtformat Antal plåtar i 
förpacknin-

gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packnin-
gar per 
palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
100

1000 60

3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376
180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592
200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

Tjocklek [mm]

100 120 140 150 160 180 200

Värmemostånd RD RD [m2K/W]

2,75 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00 5,55
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Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Produktegenskaper
 9 överlägsna fysiska och mekaniska egenskaper,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 garanterar värmekomfort.

Tekniska egenskaper

Isolering av stomvägg med
lätt-våt metod

1 - Självhäftande murbruk
2 - ISOPANEL-SE
3 - Mekanisk förbindelse med stålkärna
4 - Förstärkande murbruk
5 - Glasfibernät
6 - Putsgrund
7 - Mineralputs
8 - Fasadfärg
9 - Sockellist

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 110

ISOPANEL-SE plattor garanterar höga värden på värmemotstånd  RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

Skivor typ ISOPANEL-SE

Beskrivningskod MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR10-
PL(5)250-WS-CS(10)30-MU1-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos
produkten i enlighet med

EN 13162
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer
Klasseller
nivåkoder

Värden

Längd (toleransklass för dimensioner)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (toleransklass för dimensioner) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/
mm] T5

- 1 mm / + 3 mm

≥100 mm [%/mm] - 1% / + 3 mm

Rättvinklighet Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd
temperatur och fuktighet

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek,

längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt mot
storytorna EN 1607 [kPa] TR10 ≥10

Punktlast EN 12430 [N] PL(5)250 ≥250

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Tryckhållfasthet vid 10% kompression EN 826 [kPa] CS(10)30 ≥30

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,036

Brandklass EN 13501-1 frånA till F Euroklass A1

Dimensioner och emballage

Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar isolerade med lätt–våt metod                             
i sk skarvlösa isoleringssystem (ETICS),

 9 som akustisk isolering i bullerskärmar,
 9 som termisk isolering i kaminsystem.

ISOPANEL-SE 
Mineralullsskivor 
Utvändiga fasader 

Tjocklek [mm]

50 60 80 100 120 140 150 160 180 200

Värmemostånd RD RD [m2K/W]

1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00 5,55

Plåttjock-
lek

Plåtformat Antal plåtar i 
förpacknin-

gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packnin-
gar per 
palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
50

1000 600

6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376
180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592
200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utv ändiga v äggar isolerade med lätt–våt metod,
 9 för dilatation, 
 9 akustisk isolering i bullerskärmar.

Produktegenskaper
 9 höga isoleringsegenskaper,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 höga mekaniska egenskaper tack  

vare rättvinklig fuberstruktur,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 lågt diffusionsmotstånd låter skiljeväggar andas,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 tillverkad av naturliga råvaror,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Isolering av utvändig vägg med
lätt-våt metod

1 - Självhäftande murbruk
2 - ISOFAS-P
3 - Mekanisk förbindelse med stålkärnal
4 - F örstärkande murbruk 
5 - Glasfibernät
6 - Putsgrund
7 - Mineralputs
8 - F asadfärg
9 - Sockellist

Dimensioner och emballage

densitet EN  1602 [kg/m3] [-] 130

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOFAS-P plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOFAS-P  
Mineralullsskivor 
Utvändiga fasader

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar i 
förpackningen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packningar 
per palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3]
20

1000 600

15 9,00 0,180 16+12 252,00 5,040
30 10 6,00 0,180 16+12 168,00 5,040
40 6 3,60 0,144 20+16 129,60 5,184
50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

Tjocklek [mm]
20 30 40 50 80 100

Värmemostånd RD [m2K/W]

0,50 0,75 1,05 1,30 2,10 2,60

Skivor typ
ISOFAS-P
Tjocklek

20-49 mm 50-99 mm 100-200 mm

Beskrivningskod
MW-EN 13162-T3-
DS(TH)-CS(10)20-

TR10-WS-MU1-WL(P)

MW-EN 13162-T4-
DS(TH)-TR15-

CS(10)40-WS-MU1-
WL(P)

MW-EN
13162-T4-DS(TH)-

TR15-CS(10)50-WS-
MU1-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med 

EN 13162:2009
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller 
nivåkoderl

Värden
Klasseller 

nivåkoderl
Värden

Klasseller 
nivåkoderl

Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)

 EN 822

[%] [-] ±  2 [-] ± 2 [-] ± 2

Bredd
 (toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ±  1,5 [-] ± 1,5 [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

 EN 823
[mm/%]

T3

-3 mm 
/+10% T4

-3 mm 
/+5% T4

-

≥100 mm [%mm] - - -3% /
+5 mm

Rättvinklighet  Sb EN 824 mm/m [-] ≤5 [-] ≤5 [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6 [-] ≤6 [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

 EN 1604

[%]

DS(TH)

± 1,0 
(ändring 

av tjocklek, 
längd och 

bredd)
DS(TH)

± 1,0 
(ändring 

av tjocklek, 
längd och 

bredd)
DS(TH)

± 1,0 
(ändring 

av tjocklek, 
längd och 

bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring 
av planhet)

± 1(ändring 
av planhet))

± 1(ändring 
av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

 EN 1607 [kPa] TR10 ≥10 TR15 ≥15 TR15 ≥15

Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression

 EN 826 [kPa] CS(10)20 ≥20 CS(10)40 ≥40 CS(10)50 ≥50

Vattenabsorption: korttid  EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0 WS ≤1,0 WS ≤1,0

Vattenångsgenomgångs-
motstånd

 EN 12086 [-] MU1 ≤1 MU1 ≤1 MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid  EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0 WL(P) ≤3,0 WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD  EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,038 [-] ≤0,038 [-] ≤0,038

Brandklass  EN 13501-1 från A till F Euroklass A1 Euroklass A1 Euroklass A1
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Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Produktanvändningsområde 
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 utvändiga väggar isolerade med lätt–våt metod,
 9 tak ovanför icke uppvärmda utrymmen t.ex. garagetaket, 

 källartak osv., som uppvärms i garagesystem (genom 
sprutning)

Produktegenskaper
 9 höga isoleringsegenskaper,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 höga mekaniska egenskaper tack  

vare rättvinklig fuberstruktur,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 lågt diffusionsmotstånd låter skiljeväggar andas,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 tillverkad av naturliga råvaror,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Isolering av utvändig vägg med 
lätt-våt metod med lameller

1 - Självhäftande murbruk
2 - ISOFAS-LM
3 - Mekanisk förbindelse med stålkärnal
4 - F örstärkande murbruk
5 - Glasfibernät
6 - Putsgrund
7 - Mineralputs
8 - F asadfärg
9 - Sockellist

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 90

ISOFAS-LM plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

Skivor typ
ISOFAS-LM

Tjocklek
50-200 mm 210-300 mm

Beskrivningskod
MW–EN 13162-T5- 
DS(TH)-TR90-WS-

CS(10)60-MU1-WL(P) 

MW–EN 13162-T5- 
DS(TH)-TR80-WS-

CS(10)60-MU1-WL(P) 

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med 

EN 13162:2009
Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoderl Värden Klasseller nivåkoderl Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)

EN 822
[%] [-] ± 2 [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ± 1,5 [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans

<100 
mm

EN 823
[mm/mm]

T5

-1 mm/+3 
mm

T5

-

≥100 
mm

[%/mm] -1%/+3 
mm

-1%/+3 
mm

Rättvinklighet  Sb EN 824 mm/m [-] ≤5 [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6 [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 
(ändring 

av tjocklek, 
längd och 

bredd)
DS(TH)

± 1,0 
(ändring 

av tjocklek, 
längd och 

bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring 
av planhet)

± 1 (ändring 
av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna EN 1607 [kPa] TR90 ≥90 TR80 ≥80

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0 WS ≤1,0

Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥60 CS(10)60 ≥60

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1 MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0 WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,041 [-] ≤0,041

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1 Euroklass A1

Dimensioner och emballage

ISOFAS-LM  
Mineralullsskivor 
Utvändiga fasader

Tjocklek [mm]

50 80 100 120 150 200 250 300
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,20 1,95 2,40 2,90 3,65 4,85 6,05 7,30

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar i 
förpackningen

Området som en 
förpackning av plåtar 

omfattar

Förpacknin-
gens volym

Antal 
förpackningar 

per palett

Volym av plåtar  per 
palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m3]
50

1200 200

8 1,92 0,0960 60 5,760
80 6 1,44 0,1152 50 5,760

100 4 0,96 0,0960 60 5,760
120 4 0,96 0,1152 50 5,760
150 4 0,96 0,1440 40 5,760
200 4 0,96 0,1920 30 5,376
250 2 0,48 0,1200 50 6,000
300 2 0,48 0,1440 40 5,760
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 tak ovanför icke uppvärmda utrymmen t.ex. garagetaket, 
 källartak osv., som uppvärms i garagesystem (genom 
sprutning)

Produktegenskaper
 9 höga isoleringsegenskaper,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 höga mekaniska egenskaper tack vare rättvinklig fuberstruktur,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 lågt diffusionsmotstånd låter skiljeväggar andas,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 tillverkad av naturliga råvaror,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Dimensioner och emballage

densitet  EN 1602 [kg/m3] [-] 90

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOFAS-LM plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOFAS-LM   
Mineralullsskivor avfasade plåtar 
Garage system

Tjocklek [mm]

50 80 100 120 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,20 1,95 2,40 2,90 3,65 4,85

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar per palett
Området som en palett av 

plåtar omfattar
Volym av plåtar  per palett

Längd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3]
50

1200 200

240 57,60 2,880
80 150 36,00 2,880

100 120 28,80 2,880
120 100 24,00 2,880
150 80 19,20 2,880
200 60 14,40 2,880

Skivor typ
ISOFAS-LM

Tjocklek
50-200 mm

Beskrivningskod MW–EN 13162-T5- DS(TH)-TR90-WS-
CS(10)60-MU1-WL(P) 

Deklarerade egenskaper hos produkten i enlighet med 
EN 13162:2009 Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller 
nivåkoderl

Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)

 EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 
mm  EN 823

[mm/
mm]

T5
-1 mm/+3 mm

≥100 
mm [%/mm] -1%/+3 mm

Rättvinklighet  Sb  EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax  EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

 EN 1604
[%]

DS(TH)

± 1,0 (ändring av tjocklek, 
längd och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

 EN 1607 [kPa] TR90 ≥90

Vattenabsorption: korttid  EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression

 EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥60

Vattenångsgenomgångsmotstånd  EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid  EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD  EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,041

Brandklass  EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

1 – Bjälklag
2 –Självhäftande murbruk
3 – ISOFAS-LM fasad platta
4 – Sprutskikt
5 – Sprutbeläggning

Tak ovanför icke uppvärmda 
utrymmen

1 2

4

5

3
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 tak ovanför icke uppvärmda utrymmen t.ex. garagetaket,  
källartak osv., som uppvärms i garagesystem (genom 
sprutning)

Produktegenskaper
 9 höga isoleringsegenskaper,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 höga mekaniska egenskaper tack vare rättvinklig fuberstruktur,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 lågt diffusionsmotstånd låter skiljeväggar andas,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 tillverkad av naturliga råvaror,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper

Dimensioner och emballage

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 80

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOFAS-LMG plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RDoch därmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOFAS-LMG 
Mineralullsskivor avfasade 
och grundade skivor
Garage system

Tjocklek [mm]

50 80 100 120 150 200
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,20 1,95 2,40 2,90 3,65 4,85

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar per palett
Området som en palett av 

plåtar omfattar
Volym av plåtar  per palett

Längd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3]
50

1200 200

240 57,60 2,880
80 150 36,00 2,880

100 120 28,80 2,880
120 100 24,00 2,880
150 80 19,20 2,880
200 60 14,40 2,880

Skivor typ
ISOFAS-LMG

Tjocklek
50-200 mm

Beskrivningskod MW-EN 13162-T5-TR60-WS-CS(Y)30-MU1

Deklarerade egenskaper hos produkten i enlighet med 
EN 13162:2009 Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller 
nivåkoderl

Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)

EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/mm]

T5
-1 mm/+3 mm

≥100 mm [%/mm] -1%/+3 mm

Rättvinklighet  Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

EN 1607 [kPa] TR60 60

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Tryckhållfasthet EN 826 [kPa] CS(Y)30 ≥30

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,041

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

NYHET

1 – Bjälklag
2 –Självhäftande murbruk
3 – ISOFAS-LMG
4 –Sprutbeläggning

1

2

3

4

Tak ovanför icke uppvärmda 
utrymmen
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9  byggnader och industriell utrustning,
 9 ljudabsorberande komponenter,
 9 skorstenssystem.

Produktegenskaper
 9 höga isoleringsegenskaper,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 höga mekaniska egenskaper tack vare rättvinklig fuberstruktur,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 lågt diffusionsmotstånd låter skiljeväggar andas,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 tillverkad av naturliga råvaror,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper
Skivor typ ISOTECHNIC

Beskrivningskod MW-EN 14303-T3-ST(+)600-WS1

Deklarerade egenskaper hos produkten i enlighet med 
EN 14303

Testmetod Måttenhet
Toleransnivåer

Klasser eller 
nivåkoder

Värden

Längd (klass för dimensionstolerans)
EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd (klass för dimensionstolerans) [%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans

<100 
mm

EN 823

[mm/%]

T3

- 3 mm / + 10%

≥100 
mm

[%/mm] - 3% / + 10 mm

Rätvinklighet Sb
EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5

Planhet Sb
EN 825 [mm/m] [-] ≤ 6

Maximal användningstemperatur EN 14706 º C St(+)600 ≤ 600

Nivån på kortsiktig vattenabsorption EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0

Reaktion vid brand EN13501-1 från A 
till F Euroklass A1

Dimensioner och emballage

Deklarerat värmekonduktivitet λ D för respektive temperatur

ISOTECHNIC  
Mineralullsskivor med glasfiberväv
Industrin

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 100 ± 15 %

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar per palett
Området som en palett av 

plåtar omfattar
Volym av plåtar  per palett

Längd Bredd

[mm] [mm] [mm] [pcs.] [m2] [m3]
20

1000 500

264 132 2,64
30 176 88 2,64
50 112 56 2,8
80 68 34 2,72

100 56 28 2,8
120 36 18 2,7

Temperatur [º C]
10 50 100 200 300 400 500 600

λ [W/mK]

0,036 0,041 0,048 0,050 0,072 0,116 0,159 0,228
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 ventilerade platta tak,  uppdelade i två delar
 9 dubbelvägar
 9 oanvändbar vind på betongbjälklag

Produktegenskaper
 9 höga isoleringsegenskaper,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 höga mekaniska egenskaper tack vare rättvinklig fuberstruktur,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 lågt diffusionsmotstånd låter skiljeväggar andas,
 9 enkel bearbetning, enkelt montage,
 9 tillverkad av naturliga råvaror,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion.

Tekniska egenskaper
Skivor typ ISOLOOSE

Beskrivningskod MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1
Deklarerade egenskaper hos produkten i enlighet med EN 13162 Måttenhet Värden

Värmekonduktivitet λD [W/mK] ≤0,039

Täcking och densitet [kg/m3] 60-70

Sedimentationsgrad - klass S1 % ≤1

Maximal användningstemperatur [°C] 750

Vattenabsorption vid partiell nedsänkning [kg/m2] ≤1

Brandklass A1 obrännbar produkt

Hydrofobering Absorberar inte fukt

ISOLOOSE  
Strimlad ull  
Ventilerade platta tak

Förpackning

Einheit Värden

Vikt av en säck kg 10 (± 10%)

Antalat säckar på en pall [Stk.] 70

Vikt av en pall kg 700

Antalat säckar på en bil [Stk.]  13

Vikt av full last kg 9100

Ventilerade platta tak isolering:

1 - Konstruktion av den yttre väggen
2 - Vent
3 - Takläggning
4 - ISOLOOSE
5 - Bjälklag

1 3

2

4

5
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 icke ventilerade tak med stål eller betong konstruktion 
 i 1 skiktssystem ISODACH MONO,

 9 golv under betong,
 9 som akustisk isolering bullerskärmar.

Produktegenskaper
 9 hård,
 9 högre mekaniska egenskaper,
 9 enkel bearbetning, enkel montage,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 låter bjälklag andas,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion,
 9 eroderar inte, högre beständighet än plastvaror.

Tekniska egenskaper

Isolering av platta tak 
i system ISODACH MONO

1 -  Betonbjälklag
2 - Fuktskydd
3 - ISOROOF
4 - Ytpapp

Skivor typ ISOROOF-B

Beskrivningskod MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-
PL(5)350-WS-CS(10)40-MU1-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos produkten i enlighet 
med EN 13162:2009

Testmetod Måttenhet
Toleransnivåer

Klasseller nivåkoderl Värden
Längd 
(toleransklass för dimensioner) EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T3
- 3 mm / + 10%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10 mm

Rättvinklighet  Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)

± 1,0
 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd)
[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

EN 1607 [kPa] TR7,5 ≥7,5

Punktlast EN 12430 [N] PL(5)350 ≥350

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0
Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression

EN 826 [kPa] CS(10)40 ≥40

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,038

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 130

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Dimensioner och emballage

ISOROOF-B plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD, och darmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOROOF-B  
Mineralullsskivor
platta tak ISodACH MoNo

Plåttjock-
lek

Plåtformat
Antal plåtar 

i förpack-
ningen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packnin-
gar per 
palett

Antal plåtar 
per palett

Området som 
en palett av 

plåtar omfattar

Volym av 
plåtar  per 

palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [m2] [m3] [m3]

50
1000 600 6 3,60 0,180 16

2,880

2000 1200 24 57,60

80
1000 600 3 1,80 0,144 20
2000 1200 15 36,00

100
1000 600 3 1,80 0,180 16
2000 1200 12 28,80

Tjocklek [mm]

50 80 100
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,25 2,05 2,55



21

Produktkatalog 2016

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 icke ventilerade tak med stål eller betong konstruktion 
 i 1 skiktssystem ISODACH MONO,

 9 golv under betong,
 9 som akustisk isolering bullerskärmar.

Produktegenskaper
 9 hård,
 9 högre mekaniska egenskaper,
 9 enkel bearbetning, enkel montage,
 9 icke-brännbar, utgör ett utmärkt brandskydd,
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt),
 9 tillverkas av naturliga råvaror,
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen,
 9 låter bjälklag andas,
 9 beständig mot kemisk och biologisk korrosion,
 9 eroderar inte, högre beständighet än plastvaror.

Tekniska egenskaper

Isolering av platta tak 
i system ISODACH MONO

1 - Betonbjälklag
2 - Fuktskydd
3 - ISOROOF
4 - Ytpapp

densitet  EN 1602 [kg/m3] [-] 150

ISOROOF 
Mineralullsskivor
platta tak ISodACH MoNo

Dimensioner och emballage

ISOROOF plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD, och darmed bidrar till betydande energibesparing.

Tjocklek [mm]

50 80 100
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,25 2,05 2,55

Plåttjocklek
Plåtformat Antal plåtar i 

förpacknin-
gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packningar 
per palett

Antal plåtar 
per palett

Området som en 
palett av plåtar 

omfattar

Volym av plåtar  
per palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [Stk.] [m2] [m3]

50
1000 600 6 3,60 0,180 16

2,880

2000 1200 24 57,60

80
1000 600 3 1,80 0,144 20
2000 1200 15 36,00

100
1000 600 3 1,80 0,180 16
2000 1200 12 28,80

Skivor typ
ISOROOF
Tjocklek

50-99 mm 100-150 mm

Beskrivningskod
MW-EN 13162-T3-

DS(TH)-TR15-PL(5)400-
WS-CS(10)50-MU1-

WL(P)

MW-EN 13162-T3-
DS(TH)-TR15-PL(5)400-

WS-CS(10)60-MU1-
WL(P)

Deklarerade egenskaper hos produkten i enlighet med
EN 13162:2009 Testmetod Måttenhet

Toleransnivåer
Klasseller 

nivåkoderl
Värden

Klasseller 
nivåkoderl

Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)  EN 822

[%] [-] ± 2 [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ±1,5 [-] ±1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

 EN 823
[mm/%]

T3
- 3 mm / + 10%

T3
-

≥100 mm [%/mm] - - 3% / + 10 mm

Rättvinklighet  Sb  EN 824 mm/m [-] ≤5 [-] ≤5

Planhet Smax  EN 825 mm [-] ≤6 [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

 EN 1604
[%]

DS(TH)

± 1,0
 (ändring av 

tjocklek, längd 
och bredd)

DS(TH)

± 1,0
 (ändring av 

tjocklek, längd 
och bredd)

[mm/m] ± 1 (ändring av 
planhet)

± 1 (ändring av 
planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

 EN 1607 [kPa] TR15 ≥15 TR15 ≥15

Punktlast  EN 12430 [N] PL(5)400 ≥400 PL(5)400 ≥400

Vattenabsorption: korttid  EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0 WS ≤1,0

Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression

 EN 826 [kPa] CS(10)50 ≥50 CS(10)60 ≥60

Vattenångsgenomgångsmotstånd  EN 12086 [-] MU1 ≤1 MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid  EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0 WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD  EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,039 [-] ≤0,039

Brandklass  EN 13501-1 från A 
till F Euroklass A1 Eu-

roklass A1
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 icke ventilerade tak med stål eller betong konstruktion 
 i 1 skiktssystem ISODACH MONO,

 9 golv under betong,
 9 som akustisk isolering bullerskärmar.

Produktegenskaper
 9 universell användning men andra topp plattor
 9 överlagsna mekaniska egenskaper och högre fysiska 

egenskaper
 9 icke-brännbar, utgör ett utkmärkt brandskydd
 9 enkel bearbetning, enkelt montage
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt)
 9 köldbryggor undviks effektivt när produkten används tillsam-

mans med en topp platta
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen

Tekniska egenskaper

Isolering av platta tak 
i system ISODACH MONO

1 - Betonbjälklag
2 - Fuktskydd
3 -  ISOPANEL-D
4 -  ISOROOF-T
5 -  Ytpapp

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 110

Skivor typ ISOPANEL-D

Beskrivningskod MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR10-
PL(5)250-WS-CS(10)30-MU1-WL(P)

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med  EN 13162:2009

Testmetod Måttenhet
Toleransnivåer

Klasseller nivåkoderl Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)

EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T4
- 3 mm / + 5%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5 mm

Rättvinklighet Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)
± 1,0 (ändring av tjocklek, 

längd och bredd)
[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

EN 1607 [kPa] TR10 ≥10

Punktlast EN 12430 [N] PL(5)250 ≥250

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression

EN 826 [kPa] CS(10)30 ≥30

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,036

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

Dimensioner och emballage

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOPANEL-D  plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD, och darmed bidrar till betydande energibesparing.

ISOPANEL-D  
Mineralullsskivor
platta tak ISodACH SYSTEM

Tjocklek [mm]

50 60 80 110 120 160
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,35 1,65 2,20 3,05 3,30 4,40

Plåttjock-
lek

Plåtformat Antal plåtar i 
förpacknin-

gen

Området som en 
förpackning av 
plåtar omfattar

Förpack-
ningens 
volym

Antal för-
packningar 
per palett

Antal plåtar 
per palett

Området som 
en palett av 

plåtar omfattar

Volym av 
plåtar  per 

palettLängd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3] [Stk.] [Stk.] [m2] [m3]

50 1000 600 6 3,6 0,18 16

2,8802000 1200 24 57,6

80 1000 600 3 1,8 0,144 20
2000 1200 15 36

110 2000 1200 11 26,40 2,904
120 2000 1200 10 24,00 2,880
160 2000 1200 7 16,80 2,688

1
2

3

4
5

1
2

45

3
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Produktanvändningsområde
Termisk, akustisk och brandisolering av:

 9 icke ventilerade tak med stål eller betong konstruktion 
 i 1 skiktssystem ISODACH MONO,

 9 golv under betong,
 9 som akustisk isolering bullerskärmar.

Produktegenskaper
 9 universell användning men andra topp plattor
 9 överlagsna mekaniska egenskaper och högre fysiska 

egenskaper
 9 icke-brännbar, utgör ett utkmärkt brandskydd
 9 enkel bearbetning, enkelt montage
 9 hydrofoberad (absorberar inte fukt)
 9 köldbryggor undviks effektivt när produkten används tillsam-

mans med en topp platta
 9 hög värmekomfort i isolerade utrymmen

Tekniska egenskaper

Isolering av platta tak 
i system ISODACH MONO

  

1 -  Betonbjälklag
2 - Fuktskydd
3 -  ISOPANEL-D
4 -  ISOROOF-T
5 -  Ytpapp

Skivor typ ISOROOF-T

Beskrivningskod
MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR15-

PL(5)500-WS-CS(10)60-MU1- 
WL(P)

Deklarerade egenskaper hos             
 produkten i enlighet med EN 13162:2009 Prüfmethode Måttenhet

Toleransnivåer

Klasseller nivåkoderl Värden

Längd 
(toleransklass för dimensioner)

EN 822

[%] [-] ± 2

Bredd 
(toleransklass för dimensioner)

[%] [-] ± 1,5

Tjocklekstolerans
<100 mm

EN 823
[mm/%]

T3
- 3 mm / + 10%

≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10 mm

Rättvinklighet Sb EN 824 mm/m [-] ≤5

Planhet Smax EN 825 mm [-] ≤6

Dimensionsstabilitet vid förhöjd 
temperatur och fuktighet 

EN 1604
[%]

DS(TH)

± 1,0 (ändring av 
tjocklek, längd och 

bredd)
[mm/m] ± 1 (ändring av planhet)

Draghållfasthet vinkelrätt 
mot storytorna 

EN 1607 [kPa] TR15 ≥15

Punktlast EN 12430 [N] PL(5)500 ≥500

Vattenabsorption: korttid EN 1609 [kg/m2] WS ≤1,0

Tryckhållfasthet vid 10%
 kompression

EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥60

Vattenångsgenomgångsmotstånd EN 12086 [-] MU1 ≤1

Vattenabsorption: långtid EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤3,0

Värmekonduktivitet λD EN 12667 [W/mK] [-] ≤0,039

Brandklass EN 13501-1 från A till F Euroklass A1

Dimensioner och emballage

Deklarerat värmemotsånd RD för respektive produkttjocklek

ISOROOF-T plattor garanterar höga värden på värmemotstånd RD, och darmed bidrar till betydandet

ISOROOF-T  
Mineralullsskivor
platta tak SYSTEM ISodACH

densitet EN 1602 [kg/m3] [-] 175

Plåttjocklek
Plåtformat

Antal plåtar i förpack-
ningen

Området som en palett av 
plåtar omfattat

Volym av plåtar  per palett
Längd Bredd

[mm] [mm] [mm] [Stk.] [m2] [m3]
40 2000 1200 28 67,20 2,688

1
2

3

4
5

Tjocklek [mm]

50 80 100
Värmemostånd RD [m2K/W]

1,25 2,05 2,55
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Allmänna leveransvillkor
PLACERING OCH GENOMFÖRANDE AV BESTÄLLNINGAR:

1.  ISOROC POLSKA S.A. med säte i Nidzica (nedan kallat „ISOROC”) säljer sina produkter för handel-
spartner enligt beställningar placerade av Kunden och bekräftade av ISOROC, i enlighet med de 
regler som nämns i följande dokument. 

2. Ingående av ett avtal kräver skriftlig form av en beställning från Kund, samts kriftlig försäkran om 
godkännande av „Allmänna leveransvillkor“, och skriftligt godkännande av beställningen av ISOROC. 

3. Kunden underrättas om „Allmänna leveransvillkor“ i form av en bifogad fil till partnerskapsavtal 
eller senast när Kunden skickar in beställningen. „Allmänna leveransvillkor“ finns tillgängliga på 
hemsidan www.isoroc.pl och i Produktkatalogen. Om Kunden förblir i permanenta handelsförbin-
delser med ISOROC och han accepterar „Allmänna leveransvillkor” vid en beställning, anses det vara 
bindande för alla vidare beställningar, tills innehållet i „Allmänna leveransvillkor“ ändras.

4. Om Kunden inte har gjort ett uttalande om att acceptera ”Allmänna leveransvillkor”, kan ISOROC 
undanhålla genomförandet av beställningen tills mottagandet av skriftligt uttalande eller tills and-
ra leveransvillkor fastställs. Efter bestämning av lämplig tidsfrist för godkännande/bestämning om 
andra leveransvillkor och dess utgång kan ISOROC avstå från genomförandet av beställningen.

5. Produktkatalogen redigeras separat i papperform och på hemsida www.isoroc.pl. 
6. ISOROC ger möjlighet att genomföra beställningar på icke-standardiserade produkter (som inte 

ingår i Produktkatalogen). Placering av beställningar på icke-standardiserade produkter kräver 
en individuell överenskommelse med ISOROC varje gång sådana produkter beställs, dock ISOROC 
förbehåller sig rätten att avstå från genomförandet av  beställningar på icke-standardiserade pro-
dukter.

7. Beställningarna måste vara i skriftlig form och innehålla följande uppgifter: 
a. urval och m ått på beställda produkter, 
b. kvantitet, 
c. pris, 
d. leveransdatum och leveransplan, 
e. betalningssätt, 
f. leveransplats, 
g. lossning ssätt (övre sätt/ sid osätt),
h. kundens namn och adress,
i. namn, efternamn och telefonnummer till den person som gjort beställningen,
j. namn, efternamn och telefonnummer till den person som har rätt att ta emot varorna,

Ett exempel på beställningsformuläret finns på hemsidan www.isoroc.pl

8. Beställning som gäller långtidiga leveranser ska innehålla leveranstidsplan.
9. 8.Kundserviceavdelning är tillgänglig fom måndag tom fredag, kl 7.00 - kl 15.30. Beställningar  kan 

även läggas dygnet runt med hjälp av fax +48896250319  eller elektroniska kommunikationskanaler 
till: 

a. beställningar inom Polen: a.kleszcz@isoroc.pl, m.prusinska@isoroc.pl 
b. beställningar utanför Polen: k.kurzac@isoroc.pl, m.parecka@isoroc.pl 

10.  Kundserviceavdelning bekräftar erhållen beställning inom 2 arbetsdagar efter mottagandet av  be-
ställningen och anger det förväntade leveransdatum som beror på tillgänglighet på  beställda varor. 

11.  Om leveransen av den beställda produkten inte är möjlig inom den tid som har angetts av Kund-
serviceavdelning, kommer ISOROC att omedelbart bekräfta närmaste möjliga leveransdatum. Om 
Kunden inte invänder inom 1 arbetsdag, anses det nya leveransdatumet angivet av ISOROC vara 
bindande.

12.  Datum av beställningens godkännande innebär datum då det bekräftas att beställningen godkänts.
13.  Beställningar med godkänd leveranstidsplan ska prioriteras vid beställningens genomförande.
14.  Beställningen utan tidsplan har 30 dagars giltighetstid.Vid brist på  genomförandet av beställni 

 gen inom 30 dagar från dagen för beställning, annuleras beställningen automatiskt. 
15.  ISOROC tar inget ansvar på fel i beställningar och förbehåller sig rätten att debitera Kunden med 

produktions- och transportkostnader som uppstår till följd av sådana fel. Vid standardprodukter 
ska ändringar göras senast 2 arbetsdagar före angivet leveransdatum. Ändringar kommer inte 
att beaktas, om varorna har redan sänts. Vid  icke-standardiserade produkter ska ändringar göras 
senast 2 arbetsdagar före det faktiska datumet för tillverkning av varorna enligt beställningen. 
Ändringar kommer inte att beaktas, om varorna har redan tillverkats. Ändringar i beställningen kan 
fördröja leveransdatum som bekräftats tidigare.

16.  ISOROC förbehåller sig rätten att avbryta att ta emot beställningar eller genomföra mottagna 
beställningar om Kunden är i dröjsmål med betalningar till Isoroc eller hans handelskredit är över-
skriden.

17.  ISOROC förbehåller sig rätten att ändra bekräftade och förväntade leveranstider i fråga om 
„force majeure”. Med „force majeure” avses varje situation som som inte hade kunnat förutses 

om man  agerade med skälig aktsamhet, bl.a. brand, översvämning, generalstrejk, vägspär-
rar eller blockering av andra vanliga platser för inresa eller utresa, jordbävning, översvämning, 
orkan, epidemi och andra naturkrafter, liksom haverier, bristande tillgång på energi, vat-
ten och råvaror som hindrar ISOROC från arbetet under en längre period än tre arbetsdagar.  
 
I en situation där ISOROC på grund av „force majeure” inte kan utföra bekräftad beställ-
ning, kommer  ISOROC att omedelbart informera Kunden om detta och ange, om möj-
ligt,  det nya förväntade leveransdatumet, men behåller sin rätt att frånträda avtalet, 
utan att ådra sig ansvar för ogenomförda beställningar och eventuella andra kostnader.  
 
Kunden har rätt att avstå från leveransen av beställda varorna, utan att 
ådra sig några extra kostnader när det nya förväntade leveransdatu-
met överstiger tidigare bekräftate leveransdatumet med mer  än 72 timmar. 
 
LEVERANS AV BESTäLLdA VARoR:

1. ISOROC levererar varorna till anvisad plats inom polskt territorium på egen bekostnad utan att ådra 
sig kostnaden för lossning och en eventuella väntetidskostnader på lossningsplats.

2. ISOROC ka inte hållas ansvarig för skador på varorna transporterade i fordon som är olämpliga för 
transport av beställda produkter:
•	 ISOROC ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår under transporten,
•	 ISOROCska inte hållas ansvarig för skador på varorna transporterade i fordon som är olämpli-

ga för transport av beställda produkter,
•	 Kundens transportmedel bör garantera transport av hela beställningen,
•	 person som tar emot varorna måste ha ett tillstånd utfärdat av Kunden,
•	  person som tar emot varorna måste underteckna varuleveransavier och ange datum och tid 

för mottagandet.
3. Lossningen ska utföras inom 2 timmar från tidpunkten för ankomsten till platsen angiven i beställ-

ningen.
4. Järnvägsleveranser är möjliga efter förhandsanmälan om detta faktum till ISOROC, utvärdering  av 

kostnader och Kundens godkännande av dessa kostnader.
5. Det minimala antalet  för beställning  bestäms individuellt enligt  överenskommelse mellan ISOROC 

och Kunden. Det minimala antalet  för beställning  beror oftast på möjligheten att samordna delle-
veranser  till flera lossningsställen.  I ett sådant fall kan priset på produkten vara högre på grund av 
högre transportkostnader.

6. ISOROC har rätt att debitera Kunden för transportkostnaderna ifall fel leveransadress angetts i be-
ställningen och varorna måste transporteras till ett annat ställe eller om beställda  varor inte tagits 
emot på leveransplatsen inom avtalad tid.

7. En beställning gäller en leverans till en lossningsplats. Fullasta bilar kan lossas på flera ställenför 
tilläggs transport- och lossningskostnader.

8. Leveranserna till en plats som anges i beställningen ska genomföras endast om det finns en fysisk 
möjlighet att komma till lossningsplatsen. Föraren kan dock vägra att leverera varorna i fall det finns 
en möjlighet att skada varorna eller ett fordon. Om det inte finns någon möjlighet att lasta varorna 
på den angivna leveransplatsen, kan varorna transporteras till en annan plats angiven av Kunden, 
mot en extra kostnad.

9. Om Kunden avstår från beställningen eller inte tar emot beställda varor från ISOROCs lager  un-
der en period av 60 dagar från dagen för beställningen, har ISOROC rätt att debitera Kunden för 
kostnader för tillverkning, transport och lagring av den beställda produkten nader för tillverkning, 
transport och lagring av den beställda produkten under en period av 60 dagar . 

10. Vid leveranser med förskottsbetalning ska leveranstiden räknas från datum då pengar har kommit 
fram till ISOROCs bankkonto.

11. Leveransen anses avslutad när varorna lastas på avtalad lossningsplatsen och fraktsedeln överläm-
nas till en person som gjort beställningen, eller en person som godkänts av Kunden. Om varorna tas 
emot från ISOROCs lager, anses leveransen avslutad när varorna lastas på Kundens transportmedel.

12. Den person som tar emot de beställda varorna på uppdrag av Kunden  måste ha ett tillstånd ut-
färdat av Kunden. Kunden, eller den person som utsetts av denne till godsmottagningen, måste 
underteckna fraktsedeln och erkänna överensstämmelsen av leveransen med fraktsedeln. ISOROC 
ska inte bära kostnaderna för eventuella skador på varorna under lossningen.

13. 10.Fakturan för de mottagna varorna skickas via e-post eller om Kunden har accepterat att ta emot 
elektroniska faktur - via e-post nästa arbetsdag efter utförd leverans eller mottagning av varorna 
från ISOROCs lager. 

 
KLAGoMÅL:
1. ISOROC försäkrar att alla produkter som är godkända till att få säljas är CE-märkta och tillverkas 

enligt gällande normer. Produkter godkända till att  få säljas har nödvändig dokumentation 
som bekräftar att de får säljas i enlighet med avsedd användning angiven av tillverkaren, bl.a. 
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Intyg om kontinuitet för produktens prestanda som är gemensamt för alla varor och prestandade-
klarationer för varje produkt.

2. Dokumentation som bekräftar att ISOROC produkter får marknadsföras och säljas inom byggbran-
schen kan hämtas på  företagets hemsida www.isoroc.pl. Dessa dokument levereras inte till Kun-
den tillsammans med beställningen. 

3. Alla klagomål ska hanteras i enlighet med effektiv lagstiftning inom polskt territorium. 
4. Klagomål  får endast lämnas in av (eller genom)  en  direkt Kund (Köpare) av ISOROC.
5. Klagomål ska lämnas in skriftligen inom den tidsfrist som anges i detta dokument. Klagomål ska 

innehålla: Kundens namn, för- och efternamn samt telefonnummer till den person som lämnar 
in klagomålet, nummer på varuleveransavier eller fakturanummer, detaljerad beskrivning och 
kvantitet av produkten (ett exempel på klagomålsformulär finns på www.isoroc.pl i fliken Han-
delsdokument).

6. ISOROC överväger klagomål inom 14 dagar (21 dagar när det gäller klagomål rörande utlandsför-
säljning) från och med mottagandet av klagomålsanmälan. ISOROC ska ta alla möjliga åtgärder för 
att förkorta handläggningstid. Om klagomålet inte anmälts i enlighet med de villkor som anges 
i punkterna 4 och 5 ovan, ska ISOROC meddela Kunden om detta och uppmana Kunden att rätta 
till anmälan inom tre dagar efter mottagandet av anmälan om brister. I annat fall antar man att  
klagomålet inte har lämnats in. I så fall räknas tidsfristen för att hantera klagomål av ISOROC från 
den dagen då Kunden har fyllt i klagomålsanmälan. 

7. Ifall handläggning av klagomålet ska kräva ytterligare procedurer eller ifall det uppstår andra vill-
kor som påverkar handläggningstid - ska Kunden informeras om detta och om en uppskattad tid 
för svar inom 1 4 dagar (21 dagar när det gäller klagomål rörande utland sförsäljning) från och med 
mottagan det av klagomålsanmälan.

KLAGoMÅL GäLLANdE FELAKTIG LEVERANS:
1. Klagomål gällande felaktig leverans omfattar klagomål som avser kvantitet, skador på de leverera-

de varorna,  avvikelser av levererade varorna från bekräftade beställningen, förpacknings tillstånd 
och leveranstid.

2. Kunden är skyldig att bekräfta leveransen och kontrollera dess villkor omedelbart efter mottagan-
det av varorna. Alla skador, brister eller förseningar i leveransen måste noteras på varje exemplar 
av leveransavier, och fraktsedeln.

3. Alla anmärkningar som gäller levererade varor ska beskrivas på leveransavier eller i protokoll   och 
bekräftas  med  signaturer  av den person som har tagit varorna och föraren eller järnvägsanställd.

4. Klagomål gällande felleveranser måste göras omedelbart, dvs senast nästa arbetsdag efter loss-
ning av varorna.

5. ISOROC ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår under lossning och felaktig lagring 
av varor (dvs. inte i överensstämmelse med instruktionsblad om säker användning som placeras på 
varje pall med varorona) och andra omständigheter som Kunden är ansvarig för. Ifall Kunden tar emot 
varorna från ISOROCs lager med sitt eget transportmedel, kan ISOROC inte hållas ansvarig för skador 
som uppstår under transporten eller kvantitativa brister i varorna. 

6. Om klagomålet lämnas in i strid med de villkor eller tidsfrister som anges i detta dokument, antas 
det att levererade varorna godkändes utan förbehåll och klagomålet kommer inte att beaktas.

KLAGoMÅL GäLLANdE KVALITET:
1. Klagomål gällande kvalitet omfattar alla tvivel som berör tekniska egenskaper av levererade  varor.
2. Kunden är skyldig att säkra felaktiga varor tillsammans med inköpshandlingar och förvara den på 

ett sätt som förhindrar från skador tills ISOROC representant kommer för att utvärdera produkten. 
3. Klagomål måste lämnas in skriftligen av Kunden som köpt varorna från ISOROC.
4. Vid klagomål från uppdragstagaren, måste klagomålet lämnas direkt till det företag, där varor 

köptes och detta företag ska utan dröjsmål överlämna klagomålet till ISOROC via fax eller elektro-
niska kommunikationskanaler. Originalet  av klagomålet kan skickas med vanlig  post  senare och 
datum  för mottagande av originalet ska inte  påverka handläggningstiden. 

5. Efter mottagandet av klagomålsanmälan ska den överlämnas snarast möjligt och senast nästa ar-
betsdag till Teknisk Rådgivare och en lämplig Regional Försäljningschef som ska kontakta Kunden 
för att bestämma datum för möte och besök som syftar till att bedöma reklamerade varan.

6. Under mötet  ska ISOROC  representant  tillsammans  med Kunden som lämnat klagomålsanmälan 
upprätta ett protokoll som innehåller visuell bedömning av produkten, bedömning av villkor där 
den lagras och transporteras samt ev. dess montage och användning.

7. Om ISOROC representant tycker att det är lämpligt, får han/hon ta ett prov på reklamerade varan, 
inklusive ett prov på varan från redan genomförda byggnader, för vidare laboratorieundersöknin-
gar. 

8. Om en samlad bedömning av reklamerade varan krävs, ska Tekniska Rådgivaren informera Kun-
den (via telefon, fax, eller e-post) om det planerade besöket av en klagomålskommitté på plats. 
Klagomålskommittén har rätt att vid behov ta prov av varan som monterades i byggobjektet.   
Klagomålskommittén är berättigad att ta representativa prov för oberoende laboratorieunder-
sökningar. Dessa prov ska märkas och stämplas med  bolagets sigill av båda parter. Resultatet av 

undersökning som utförs av ett oberoende laboratorium kommer att vara bindande för parterna. 
9. Om det finns tvivel om kvalitet på den köpta produkten, men varan ändå tillämpas, kan  ISOROC 

inte hållas ansvarig för skador eller kostnader i samband med detta.
10. Klagomål gällande kvalitet ska lämnas in till ISOROC omedelbart, dock inte senare än 3 dagar från 

den dagen då felet upptäcktes och inte senare än tre månader från leveransdatumet/ mottagandet 
av varorna.

11. Vid dolda fel, ska klagomål gällande kvalitet lämnas in omedelbart efter att upptäckande av felet, 
dock inte senare än 7 dagar från den dagen då felet upptäcktes.

12. Om klagomålet lämnas in i strid med de villkor eller tidsfrister som anges i detta dokument, antas det 
att varorna godkändes utan förbehåll och klagomålet kommer inte att beaktas.

13. ISOROC ska inte hållas ansvarig för Kundens (Köparens) fel och fel från tredje part, inklusive skador 
till följd av felaktig användning av produkterna och konstruktionsfel, fel vid genomförande och force 
majeure.

SLUTBESTäMMELSER:
14.  „Allmänna leveransvillkor” är en integrerad del av alla ingångna avtal.
15.  „Allmänna leveransvillkor” kan ändras. Vid förändringar, kommer Kunden att informeras om detta 

faktum i skrift.
16.  „Allmänna leveransvillkor” gäller från 01.06.2014 och ersätter tidigare „Allmänna leveransvillkor 

och genomförande av leveranser”.
17. Eventuella tvister som direkt eller indirekt kan bli följd av avtalsförhållandet 

baserat på de ovan nämnda villkoren, ska avgöras i enlighet med polsk lag och den behöriga 
domstolen ska vara den domstol för ISOROCs faktiska säte.
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