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Stropní podhledy nejvyšší třídy pro speciální 

aplikace v oblasti zdravotnictví.



Stropní podhledy nejvyšší třídy pro speciální 

aplikace v oblasti zdravotnictví.
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Medicare®

Rockfon Medicare jsou prvotřídní stropní 
podhledy pro různorodé použití ve 
zdravotnictví.

Podhledové kazety Rockfon Medicare splňují 
projekční požadavky britského Health Technical 
Memoranda (HTM 60 Stropní podhledy, HTM 
2045 Akustika) – Medicare a Medicare Plus jsou 
shodné s HTM 60 v kategoriích 2, 3, 4, 5 a 6, 
kazety Medicare Ultra jsou shodné v kategorii 2.

Stropní podhledy Medicare byly zařazeny do 
třídy ISO 5 podle ČSN EN ISO 14644-1.

Podhledy Medicare jsou odolné proti množení 
všudypřítomných bakterií a hub, zejména 
Staphylococcus aureus.

S podhledovými kazetami Medicare získáte rovnou 
podhledovou plochu, kterou díky příslušenství těsně upevníte 
k nosné konstrukci.

SORTIMENT

Hrany Modulové rozměry (mm)
Hmotnost

(kg/m²)
MKV* 
(mm)

Systém
montáže

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1,9
1,9

100
100

RockLink XL
RockLink 24

E15 600 x 600 x 20 3,5 100 Systém T15

E24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

100
100

RockLink XL
RockLink 24

*MKV = Minimální konstrukční výška, která umožňuje demontáž kazety, počítáno od její lícové strany.

ZVUKOVÁ POHLTIVOST
Zvuková pohltivost se měří podle ČSN ISO 354. 
Praktický součinitel zvukové pohltivosti αp, součinitel zvukové pohltivosti αw a třída zvukové 
pohltivosti se vypočítávají podle ČSN EN ISO 11654. 

Hodnota koeficientu redukce hluku NRC se stanovuje podle ASTM C423.
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POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Podhledové kazety Rockfon jsou vyrobeny z minerální vlny. Minerální vlna je nehořlavý materiál, 
jehož teplota tavení vláken přesahuje 1000 °C.

třída reakce na oheň: Eurotřída A1 - podle ČSN EN 13501-1.

odolnost proti ohni:  Protipožární vlastnosti minerální vlny činí z podhledových kazet Rockfon 
protipožární bariéru, která chrání konstrukční prvky budovy. Požární odolnost vybraných 
stropních podhledů Rockfon byla klasifikována podle normy ČSN EN 13501-2.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI  
A ROZMĚROVÁ STABILITA (ODOLNOST PROTI OHÝBÁNÍ)
Podhledové kazety Rockfon jsou rozměrově stabilní až do 100 % relativní vlhkosti vzduchu. 
Mohou být instalovány v rozsahu teplot  od 0 °C do 40 °C 
bez aklimatizace.

Rockfon Medicare byl podle ČSN EN 13964 zařazen do třídy 1/C/0N. Vybrané moduly byly 
zařazeny do třídy 2/C/0N.

ODRAZ SVĚTLA
Koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 pro podhledové kazety Rockfon 
Medicare má hodnotu 86 %.

HYGIENA
Minerální vlna je neorganický materiál, a proto je odolná proti šíření škodlivých mikroorganizmů.
Stropní podhledy Rockfon Medicare získaly Hygienický atest PZH č. HK/B/0283/01/2008. 

Výrobky Rockfon Medicare byly testovány na odolnost proti mikroorganizmům. 
Výsledky testů potvrzují, že výrobky Rockfon jsou odolné proti mikrobiologickému růstu 
následujících bakterií a hub:
 • Staphylococcus aureus
 • Escherichia coli
 • Pseydomouas aeruginosa
 • Candida albicans
 • Aspergillus fumigatus

ČISTÉ PROSTORY
Rockfon Medicare byl zařazen do třídy ISO 5 podle ČSN EN ISO 14644-1.

ČIŠTĚNÍ
Vysávání: Povrch podhledových kazet Rockfon Medicare lze vysávat pomocí nástavce s 
měkkým kartáčem.

Čištění: Povrch může být dezinfikován peroxidem vodíku
např. Minncare nebo přípravky s obsahem čpavku, např. sprej Phagosept.
Čištění vlhkou houbičkou nebo hadříkem může způsobit, že povrch kazety bude
lesklejší než u ostatních kazet. Proto pro lepší výsledek doporučujeme vyčistit celou
plochu stropního podhledu.

Čištění	pěnou:  Povrch kazet Medicare můžete čistit pěnou. Čistící
pěnu naneste slabým tlakem na povrch kazety. Nechejte
působit 5 minut a poté setřete. Mýdlový roztok musí být v poměru 1:100.

Čištění	pod	tlakem: Pod tlakem lze povrch kazet čistit maximálně
jednou týdně. Maximální tlak musí být 65 barů ze vzdálenosti 1 m.
Stropní podhled čistěte proudem vody s přídavkem čisticího prostředku v poměru 1:100
pod úhlem rozstřiku 30°.
Jestliže podhledové kazety musejí být čištěny pod vysokým tlakem, lze je k nosné konstrukci 
připevnit
pomocí upevňovacích klipů nebo sanitárním silikonem, který je odolný
proti šíření plísní - v obou případech je nutné použít hygienické
a utěsněné přístupové průlezy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vybrané výrobky Rockfon byly označeny ekologickými značkami:  
dánskou - Danish Indoor Climate Label a finskou - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Medicare® Plus

Rockfon Medicare jsou prvotřídní stropní 
podhledy pro různorodé použití ve 
zdravotnictví.

Podhledové kazety Rockfon Medicare splňují 
projekční požadavky britského Health Technical 
Memoranda (HTM 60 Stropní podhledy, HTM 
2045 Akustika) – Medicare a Medicare Plus jsou 
shodné s HTM 60 v kategoriích 2, 3, 4, 5 a 6, 
kazety Medicare Ultra jsou shodné v kategorii 2.

Stropní podhledy Medicare byly zařazeny do 
třídy ISO 5 podle ČSN EN ISO 14644-1.

Podhledy Medicare jsou odolné proti množení 
všudypřítomných bakterií a hub, zejména 
Staphylococcus aureus.

Podhledové kazety Medicare Plus mají hrany dvojitě potažené 
latexem, což zvyšuje jejich životnost, proto se skvěle osvědčují 
tam, kde je potřeba stropní podhledy často demontovat.

SORTIMENT

Hrany Modulové rozměry (mm)
Hmotnost

(kg/m²)
MKV* 
(mm)

Systém
montáže

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

2,4
2,4

100
100

RockLink XL
RockLink 24

*MKV = Minimální konstrukční výška, která umožňuje demontáž kazety, počítáno od její lícové strany.

ZVUKOVÁ POHLTIVOST
Zvuková pohltivost se měří podle ČSN ISO 354. 
Praktický součinitel zvukové pohltivosti αp, součinitel zvukové pohltivosti αw a třída zvukové 
pohltivosti se vypočítávají podle ČSN EN ISO 11654. 

Hodnota koeficientu redukce hluku NRC se stanovuje podle ASTM C423.
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POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Podhledové kazety Rockfon jsou vyrobeny z minerální vlny. Minerální vlna je nehořlavý materiál, 
jehož teplota tavení vláken přesahuje 1000 °C.

třída reakce na oheň: Eurotřída A1 - podle ČSN EN 13501-1.

odolnost proti ohni: Protipožární vlastnosti minerální vlny činí z podhledových kazet Rockfon 
protipožární bariéru, která chrání konstrukční prvky budovy. Požární odolnost vybraných 
stropních podhledů Rockfon byla klasifikována podle normy ČSN EN 13501-2.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI  
A ROZMĚROVÁ STABILITA (ODOLNOST PROTI OHÝBÁNÍ)
Podhledové kazety Rockfon jsou rozměrově stabilní až do 100 % relativní vlhkosti vzduchu. 
Mohou být instalovány v rozsahu teplot  od 0 °C do 40 °C 
bez aklimatizace.

Rockfon Medicare Plus byl podle ČSN EN 13964 zařazen do třídy 1/C/0N. Vybrané moduly byly 
zařazeny do třídy 2/C/0N.

ODRAZ SVĚTLA
Koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 pro podhledové kazety Rockfon 
Medicare Plus má hodnotu 86 %.

HYGIENA
Minerální vlna je neorganický materiál, a proto je odolná proti šíření škodlivých mikroorganizmů.
Stropní podhledy Rockfon Medicare Plus získaly Hygienický atest PZH č. HK/B/0283/01/2008.

Výrobky Rockfon Medicare Plus byly testovány na odolnost proti mikroorganizmům. 
Výsledky testů potvrzují, že výrobky Rockfon jsou odolné proti mikrobiologickému růstu 
následujících bakterií a hub:
 • Staphylococcus aureus
 • Escherichia coli
 • Pseydomouas aeruginosa
 • Candida albicans
 • Aspergillus fumigatus

ČISTÉ PROSTORY
Rockfon Medicare Plus byl zařazen do třídy ISO 5 podle ČSN EN ISO 14644-1.

ČIŠTĚNÍ
Vysávání: Povrch podhledových kazet Rockfon Medicare lze vysávat pomocí
nástavce s měkkým kartáčem.

Čištění: Povrch může být dezinfikován peroxidem vodíku např. Minncare nebo přípravky s 
obsahem čpavku, např. sprej Phagosept.
Čištění vlhkou houbičkou nebo hadříkem může způsobit, že povrch kazety bude lesklejší než u 
ostatních kazet. Proto je pro lepší výsledek doporučeno vyčistit celou plochu stropu.

Čištění	pěnou:	 Povrch kazet Medicare můžete čistit pěnou. Čistící
pěnu naneste slabým tlakem na povrch kazety. Nechejte působit 5 minut a poté setřete. 
Mýdlový roztok musí být v poměru 1:100.

Čištění	pod	tlakem: Pod tlakem lze povrch kazet čistit maximálně jednou týdně. Maximální 
tlak musí být 65 barů ze vzdálenosti 1 m.
Stropní podhled čistěte proudem vody s přídavkem čisticího prostředku v poměru 1:100 pod 
úhlem rozstřiku 30°.
Jestliže podhledové kazety musejí být čištěny pod vysokým tlakem, lze je k nosné konstrukci 
připevnit pomocí upevňovacích klipů nebo sanitárním silikonem, který je odolný proti šíření 
plísní - v obou případech je nutné použít hygienické
a utěsněné přístupové průlezy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vybrané výrobky Rockfon byly označeny ekologickými značkami:  
dánskou - Danish Indoor Climate Label a finskou - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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Medicare® Ultra

Rockfon Medicare jsou prvotřídní stropní 
podhledy pro různorodé použití ve 
zdravotnictví.

Podhledové kazety Rockfon Medicare splňují 
projekční požadavky britského Health Technical 
Memoranda (HTM 60 Stropní podhledy, HTM 
2045 Akustika) – Medicare a Medicare Plus jsou 
shodné s HTM 60 v kategoriích 2, 3, 4, 5 a 6, 
kazety Medicare Ultra jsou shodné v kategorii 2.

Stropní podhledy Medicare byly zařazeny do 
třídy ISO 5 podle ČSN EN ISO 14644-1.

Podhledy Medicare jsou odolné proti množení 
všudypřítomných bakterií a hub, zejména 
Staphylococcus aureus.

Podhledové kazety Medicare Ultra mají speciální zesílený 
povrch, který umožňuje jejich čištění pod vysokým tlakem. 

SORTIMENT

Hrany Modulové rozměry (mm)
Hmotnost

(kg/m²)
MKV* 
(mm)

Systém
montáže

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

2,4
2,4

100
100

RockLink XL
RockLink 24

*MKV = Minimální konstrukční výška, která umožňuje demontáž kazety, počítáno od její lícové strany.

ZVUKOVÁ POHLTIVOST
Zvuková pohltivost se měří podle ČSN ISO 354. 
Praktický součinitel zvukové pohltivosti αp, součinitel zvukové pohltivosti αw a třída zvukové 
pohltivosti se vypočítávají podle ČSN EN ISO 11654. 

Hodnota koeficientu redukce hluku NRC se stanovuje podle ASTM C423.
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POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Podhledové kazety Rockfon jsou vyrobeny z minerální vlny. Minerální vlna je nehořlavý materiál, 
jehož teplota tavení vláken přesahuje 1000 °C.

třída reakce na oheň: Eurotřída A2-s1,d0 - podle ČSN EN 13501-1.

odolnost proti ohni: Protipožární vlastnosti minerální vlny činí z podhledových kazet Rockfon 
protipožární bariéru, která chrání konstrukční prvky budovy. Požární odolnost vybraných 
stropních podhledů Rockfon byla klasifikována podle normy ČSN EN 13501-2.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI  
A ROZMĚROVÁ STABILITA (ODOLNOST PROTI OHÝBÁNÍ)
Podhledové kazety Rockfon jsou rozměrově stabilní až do 100 % relativní vlhkosti vzduchu. 
Mohou být instalovány v rozsahu teplot  od 0 °C do 40 °C
bez aklimatizace.

Rockfon Medicare Ultra byl podle ČSN EN 13964 zařazen do třídy 1/C/0N. Vybrané moduly byly 
zařazeny do třídy 2/C/0N.

ODRAZ SVĚTLA
Koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 pro podhledové kazety Rockfon 
Medicare Ultra má hodnotu 86 %.

HYGIENA
Minerální vlna je neorganický materiál, a proto je odolná proti šíření škodlivých mikroorganizmů.
Stropní podhledy Rockfon Medicare Ultra získaly Hygienický atest PZH č. HK/B/0283/01/2008.

Kazety Rockfon Medicare Ultra byly testovány podle BS 3900 část G6 na odolnost proti baktériím 
a houbám. Testy potvrdily, že výrobek je odolný proti množení všudypřítomných bakterií a hub 
typu:
 • Streptomyces rubrireticuli
 • Streptoverticillium reticulum
 • Phoma herbarum
 • Aspergillus niger
 • Penicillium chrysogenum
 • Aspergillus versicolor
 • Aureobasdium pullulans
 • Penicillium funiculosum

ČISTÉ PROSTORY
Rockfon Medicare Ultra byl zařazen do třídy ISO 5 podle ČSN EN ISO 14644-1.

ČIŠTĚNÍ
Vysávání: Povrch podhledových kazet Rockfon Medicare lze vysávat pomocí
nástavce s měkkým kartáčem.

Čištění:  Povrch může být dezinfikován peroxidem vodíku např. Minncare nebo přípravky s 
obsahem čpavku, např. spreje Phagosept.
Čištění vlhkou houbičkou nebo hadříkem může způsobit, že povrch kazety bude lesklejší než u 
ostatních kazet. Proto je pro lepší výsledek doporučeno vyčistit celou plochu stropu.

Čištění	pěnou:  Povrch kazet Medicare můžete čistit pěnou. Čistící
pěnu naneste slabým tlakem na povrch kazety. Nechejte působit 5 minut a poté setřete. 
Mýdlový roztok musí být v poměru 1:100.

Čištění	pod	tlakem: Pod tlakem lze povrch kazet čistit maximálně jednou týdně. Maximální 
tlak musí být 65 barů ze vzdálenosti 1 m.
Stropní podhled čistěte proudem vody s přídavkem čisticího prostředku v poměru 1:100
pod úhlem rozstřiku 30°.
Jestliže podhledové kazety musejí být čištěny pod vysokým tlakem, lze je k nosné konstrukci 
připevnit pomocí upevňovacích klipů nebo sanitárním silikonem, který je odolný proti šíření 
plísní - v obou případech je nutné použít hygienické
a utěsněné přístupové průlezy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vybrané výrobky Rockfon byly označeny ekologickými značkami:  
dánskou - Danish Indoor Climate Label a finskou - Finnish Indoor Climate Label (M1).
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