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Dokonalost v řešeních pro technické izolace, 
výjimeční lidé
Celý  sortiment společnosti ROCKWOOL Technical Insulation 
splňuje nejpřísnější normy jakosti a bezpečnosti. Všechny 
výrobky a stavební prvky ProRox a SeaRox prošly zkouškami 
v souladu s platnými předpisy a získaly oprávnění od všech 
významných certifikačních společností. Jako společnost 
zaměřená na inovace usilujeme o dokonalost. Ve všech 
oblastech trvale hledáme nové systémy, metody a řešení. 
Naším cílem je vyvíjet výrobky o stále lepší účinnosti 
a neustále optimalizovat výrobní procesy a technologické 
postupy. A to se nám opravdu daří! Naši pracovníci znají váš 
trh do nejmenších podrobností a soustavně poskytují znalosti 
a služby ve prospěch našich zákazníků. Vedle vynikajících 
izolačních výrobků jsou právě oni klíčem k našim úspěchům. 
Díky jejich odborným znalostem a rozsáhlým zkušenostem 
vám můžeme nabídnout výjimečné výrobky z kamené 
minerální vlny, odborné vybavení a dokonalé služby.

Technické izolace navržené odborníky

Podělíme se s Vámi 
o naše znalosti
ROCKWOOL Technical Insulation – dceřiná společnost ve 
skupině ROCKWOOL – se zabývá vývojem novátorských 
řešení technické izolace pro zpracovatelský průmysl a pro 
trhy v oblasti loďařství a offshore zařízení. Naše komplexní 
řady ProRox a SeaRox představují úplný sortiment odolných 
výrobků a systémů, které zaručují nejlepší možnou tepelnou 
i protipožární izolaci všech technických zařízení. Díky 
svým více než 75letým zkušenostem můžeme poskytovat 
úplný soubor vysoce kvalitních výrobků a zajišťovat 
odborné poradenství. I dnes je hlavním cílem našich 
kvalifikovaných a technicky zdatných pracovníků poskytovat 
ty nejlepší služby a nástroje na trhu, včetně celého spektra 
nejmodernějších řešení izolace.
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Spoluzakladatel EiiF 
  Záměrem založení Evropského fondu pro 
průmyslové izolace (EiiF), na jehož vzniku se 
společnost ROCKWOOL Technical Insulation 
podílela, je pomoc podnikům, které jsou 
nuceny snižovat emise CO2 do atmosféry.

European Industrial
Insulation Foundation

Founding Partner

Nejlepší řešení vycházející z prověřených 
znalostí a zkušeností
Důkladné odborné znalosti našich pracovníků jsou tou nejlepší 
zárukou, že budou koncovým uživatelům v petrochemic-
kém, energetickém, loďařském a zpracovatelském průmyslu 
poskytnuta ta nejlepší a nejmodernější řešení izolací. Jak ve 
zpracovatelském průmyslu, tak v průmyslu námořním, posky-
tují naše výrobky z kamenné minerální vlny nejvyšší možnou 
ochranu proti tepelným a energetickým ztrátám, požáru, 
hluku a dalším nežádoucím vlivům. Naši odborní pracovníci se 
s vámi rádi podělí o své znalosti a poradí vám při zpracování 
technické a projektové dokumentace.

Nejaktuálnější informace a odborné vybavení
Jako vysoce kvalifikovaní profesionálové vždy usilujete o nejlepší 
možné výsledky. Nejrychlejší cestou, jak toho dosáhnout, je 
použít špičkové výrobky firmy ROCKWOOL Technical Insulation 
a využít i podrobné průvodní informaci a odborné nástroje, 
které v sobě vždy obsahují nejnovější technické poznatky. Proto 
byste si měli pokaždé ověřit, že vaše informace a nástroje jsou 
skutečně ty nejnovější. Zavolejte na číslo +420 596 094 194 
nebo navštivte stránky rockwool-rti.com. Rádi vám pomůžeme 
utvářet váš podnik.

ROCKWOOL Group, více než 75 let zkušeností 
ROCKWOOL Technical Insulation je dceřiná společnost skupiny 
ROCKWOOL, největšího a nejzkušenějšího světového výrobce 
produktů z kamenné minerální vlny. Společnost ROCKWOOL 
International A/S má sídlo v dánském městě Hedehusene. 
V roce 2014 dosáhla mateřská společnost čistého obratu zhru-
ba 2,18 miliardy eur. Společnost ROCKWOOL International má 
výrobních závodů v Evropě, Severní Americe a Asii, přibližně 
s 11 000 zaměstnanci. 

Kamenná minerální vlna ROCKWOOL má bod 
tavení nad 1000°C
Výrobky ROCKWOOL odolávají teplotám až 1000°C, a jsou 
proto mimořádně odolné vůči požáru. Díky tomu se může 
šíření požáru zpomalit, takže se získá vzácný čas na záchranné 
práce a stavební konstrukce se také může lépe ochránit před 
nadměrným poškozením. Jakkoli teplo a plameny způsobují 
při požáru samy o sobě škodu, vážným nebezpečím je kouř. 
Hrozí udušení obyvatel a zasažení osob, které by za normál-
ních okolností dokázaly uniknout. Izolace ROCKWOOL uvolňuje 
jen minimum jedovatého kouře, čímž dále přispívá k celkové 
požární bezpečnosti.

Kamenná minerální vlna chrání lidi i životní 
prostředí
Výrobky ROCKWOOL poskytují efektivní ochranu a optimální 
výkon během celé životnosti zařízení.
Podle nezávislého výzkumu je ROCKWOOL jedním z nejodol-
nějších dostupných materiálů, s jedinečnou kombinací vlast-
ností v oblasti zlepšování životního prostředí, úspor energií, 
snižování emisí CO2, akustických izolací a požární bezpečnosti. 
Pozitivní „uhlíková stopa“: během celého životního cyklu ušetří 
izolace ROCKWOOL 20 000 násobek uhlíkových emisí oproti 
tomu, kolik se vyprodukovalo při její výrobě. Díky svým samoz-
hášivým a požárně izolačním charakteristikám poskytují naše 
výrobky z kamenné minerální vlny vynikající ochranu osob, 
majetku a životního prostředí.
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Zajištění nejlepšího izolačního systému pro vaše aplikace není snadné. Kromě správné volby a realizace 
izolace sehrává důležitou roli také systém ochrany izolace. Specifické využití vyžaduje specifická řešení. 
Určité procesy vyžadují zcela vodotěsnou uzavřenou konečnou úpravu. Odolné řešení pro snadné čištění,  
se značnou trvanlivostí a odolností proti chemikáliím. Od ochrany izolace očekáváme vysoký stupeň 
provozní bezpečnosti, nízké náklady na údržbu a omezení energetických nákladů. Společnost ROCKWOOL 
Technical Insulation nabízí inovativní systém ochrany izolací ROCKWOOL ProRox: ProRox GRP 1000.

ProRox GRP 1000:
pro odolnou ochranu izolace
ProRox GRP 1000 je polyesterová rohož vyztužená skelným 
vláknem umístěná mezi dvěma fóliemi. Materiál obsahuje 
pryskyřice, skelná vlákna a speciální plniva a je připraven 
k okamžitému použití.
V nezpracovaném stavu je měkký a tvárný. V tomto stavu lze 
ProRox GRP 1000 přiříznout nebo přistřihnout do libovolného 
tvaru k usnadnění aplikace na izolaci. Polyester se následně 
vytvrdí působením ultrafialového (UV) světla. Po vytvrzení je 
ProRox GRP 1000 naprosto vodotěsný a zajišťuje optimální me-
chanickou ochranu.

Výhody
Systém ProRox GRP 1000 má významné výhody zvyšující kvali-
tu prováděné práce.

 Vynikající odolnost: ProRox GRP 1000 vytvoří bezešvé 
spojení vodotěsné ochrany izolace ROCKWOOL. Minimalizuje 
tak škodlivé vlivy počasí (vítr, déšť, mořská voda, atd.) 
a obvyklé opotřebení. Je chemicky odolný a snáší mechanic-
ké namáhání (lze po něm chodit).

  Snadné čištění: ProRox GRP 1000 lze čistit stříkáním vodou. 
Vodou lze čistit bez rizika poškození izolace.

  Nízké počáteční náklady: zpracování a instalace probíhá 
přímo na místě. Investice do prefabrikace ochrany izolace 
jsou tak zbytečné. 

   Flexibilní použití: izolace vedení chladných i horkých médií, 
nadzemního kabelového či potrubního vedení, potrubí 
v kanálech, ve vnitrozemí i v pobřežních oblastech.  
ProRox GRP 1000 se přizpůsobí každé technické aplikaci.

1.  ProRox GRP 1000
vodotěsné opláštění

Zesílená polyesterová 
rohož umístěná mezi dvě 
fólie.

ProRox GRP 1000 
přiříznout nebo přistřih-
nout do libovolného tvaru.

Polyester se vytvrzuje 
ultrafialovým (UV) 
světlem.

Optimální mechanická 
ochrana a absolutní 
vodotěsnost.
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Potravinářský a farmaceutický průmysl
V potravinářském průmyslu a ve farmaceutickém odvětví 
vyhovuje velmi přísným normám a pravidlům týkajícím se 
izolace. Přísné předpisy a pravidla musí zamezit hromaděni 
nečistot, bakterií a vlhkosti v (poškozené) izolaci. 

 ProRox GRP 1000 je ideálním řešením izolace potrubí, 
kabelů, zásobních nádrží, instalací atd.  
Zaručí těsnost, zamezí pronikání vody a zajistí odolnost 
proti poškození.

 ProRox GRP 1000 lze také čistit stříkáním vodou pod 
vysokým tlakem. Materiál lze bez rizika poškození čistit 
vodou.

 Díky nízké prodyšnosti ProRox GRP 1000 odolnosti v izolací 
ROCKWOOL je možné vytvořit odolnou izolaci systémů 
s duálním teplotou. 

2. Univerzální využití

 ProRox GRP 1000 se využívá 
v různých odvětvích, kde trvale 
vyhovuje nejvyšším standardům.
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Pobřeží a mořské prostředí
Extrémní povětrnostní podmínky (déšť, vítr, teplotní výkyvy) 
a působení mořské soli či chemikálií jsou pro potrubní izolace 
(na horních palubách lodí), vedení potrubí a kabelů, zásobní 
nádrže či pobřežní instalace velkou výzvou.

 ProRox GRP 1000 předchází problémům ohrožujícím 
bezpečnost. Zajistí potřebnou vodotěsnost, značnou 
odolnost proti chemikáliím, mechanickou pevnost  
a bezešvý povrch.

 Pronikání vlhkosti způsobující korozi pod izolací je praktic-
ky nemožné.

 ProRox GRP 1000 lze instalovat přímo na stavbě kolem 
potrubí, kabelů a infrastruktury. Chybějící či složité prefabri-
kované díly oplášťování jsou nyní záležitostí minulosti.

 Jedinečné protipožární vlastnosti materiálu 
ProRox GRP 1000 v provnání s konvenčními polyesterovými 
povrchy a nehořlavost izolačních materiálů ROCKWOOL 
zajistí mimořádně vysokou úroveň protipožárního 
zabezpečení.

 Materiál ProRox GRP 1000 je certifikován pro použití ve 
zdravotnictví: Nízký stupeň šíření plamene dle IMO A653.
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Izolace zastřešení nádrží
Konvenční systémy izolací zastřešení nádrží jsou často citlivé 
na poškození povětrnostními vlivy (voda, vítr apod.) a působe-
ním chemikálií. Výsledné náklady na údržbu a omezení 
provozní bezpečnosti pak nezřídka převyšují energetické 
úspory dosažené izolací. Z tohoto důvodu zůstávají střechy 
nádrží zejména v rozsazích nižších teplot bez izolace.
 

 ProRox GRP 1000 se na izolaci ROCKWOOL střechy nádrže 
pokládá přímo na staveništi. Přímé podepírání obkladu již 
není potřebné, obkladový materiál se hladce přizpůsobí 
veškerým dílům nádrže a zajistí jedinečnou tvrdost a me-
chanická pevnost (lze po něm např. chodit).

 Doporučuje se použít protiskluzový povlak, jímž lze 
materiál ProRox GRP 1000 snadno opatřit.

 U aplikací se silným namáháním větrem lze použít speciální 
lanovou konstrukci, jež izolaci přidrží na místě i za nejex-
trémnějších povětrnostních podmínek.

 Chybějící opěry obložení prakticky eliminují nebezpečí 
koroze pod izolací.

 Dosáhnete tak dokonalé ochrany izolace zásobní nádrže 
a záruku trvanlivosti izolace.

ProRox GRP 1000, vodotěsný  
izolační systém.
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Petrochemický průmysl
Petrochemické provozy bývají velmi rozsáhlé. Například 
středně velké ropné rafinerie mívají 222 km izolovaného 
potrubí a plochu odpovídající více než 26 fotbalovým hřištím 
(130 000 m²) izolovaných zařízení, nádob a cisteren. Vnitřní 
teplota může snadno dosahovat až 600°C či více. K udržení 
takových teplot je tedy izolace naprosto nezbytná.

V mnoha případech dojde k poškození izolace mechanickým 
nárazem, průnikem vody či potenciálně korozívních médií. 
Dopad takového poškození je značný. V mnoha případech je 
omezení tepelných ztrát až o 40% nižší než se očekávalo a 
roční náklady na údržbu vinou koroze mohou být ohromné.

Ke splnění technických požadavků současných přísných 
nároků na provozní prostředí prošel materiál ProRox GRP 1000 
náročným programem rozsáhlého testování. Přinesl tak 
záruky a získání důvěry uživatelů v účinnost a ochranu 
zprostředkované materiálem ProRox GRP 1000.

ProRox GRP 1000 byl zdokonalen pro použití v široké škále 
aplikací nejčastěji v petrochemickém průmyslu i v řadě dalších 
instalací ve vnitrozemí i v pobřežním prostředí.  
ProRox GRP 1000 poskytuje vynikající ochranu v prostředích, 
kde je povrch izolace vystaven působení agresivních chemikálií:

 potrubí 
 nádoby 
 nádrže 
 ventily

Výhody
Použití materiálu ProRox GRP 1000 představuje příležitost ke 
zvýšení kvality izolačních prací se snížením energetických 
výdajů a zlepšením udržitelnosti vašeho provozu.

 Žádný průnik vody: ProRox GRP 1000 je vynikající ochranou 
zajišťující vodotěsný izolační systém, jenž snižuje riziko koroze 
pod izolací.

   ProRox GRP 1000 je ideálním řešením izolace kolem potrubí, 
horních ploch zásobních nádrží a hlavic sloupů, kde zamezí 
pronikání vody a zajistí odolnost proti poškození.

   Díky skvělé odolnosti vůči řadě korozivních chemikálií  
se výrazně prodlouží životnost izolace.

Tepelné  
ztráty (W/m)

Omezení  
tepelných ztrát

Neizolované potrubí 6400 -
50 mm ROCKWOOL  
ProRox pipe sections 350 95%

Poškozená izolace 2800 56% 
Oprava poškozené izolace ušetří 260 EUR/ročně/m

Konstrukční podmínky: T 320°C, průměr potrubí DN 200, teplota okolí 
10°C, rychlost větru 5 m/s, cena energie 0,03 EUR/kWh
Zdroj: National Insulation Association

Středně velký  
chemický provoz

Rafinérie (150 000 
barelů denně)

Poškození izolace 19.2% 21.3%

Koroze 182.000 EUR
ročně

365.000 EUR
ročně

Dodatečné energetické 
ztráty (0,012 EUR/kWh)

1.335.036 EUR
ročně

7.783.942 EUR
ročně

Zdroj: Americký Steam Digest, insulation management and its value to industry
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 ProRox GRP 1000 zvyšuje  
trvanlivost a udržitelnost  
vašeho provozu.
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ProRox GRP 1000 je materiálem s velmi snadnou instalací. Díky své skvělé tvárnosti se snadno tvarově 
přizpůsobí a po vytvrzení získá své jedinečné vlastnosti. Z důvodu prakticky nekonečné škály aplikací je 
prakticky nemožné poskytnout popis práce pro každou situaci. Nejdůležitější informace jsou uvedeny v níže 
uvedených pokynech pro zpracování. Více informací je k dispozici na požádání.

Správné nářadí
Jediným vyžadovaným nářadím je svinovací metr a nůž. Při 
práci na řezacím stole použijte nůž X-acto/Stanley. Po použití 
nářadí důkladně očistěte. Průhledná páska je velmi vhodná k 
vyrovnání spojů a povrchů.

Izolace ROCKWOOL ProRox
Pro jednodušší instalaci a lepší přilnavost by měla být izolace 
ROCKWOOL ProRox potažena hliníkovou fólií. Přehled vhod-
ných izolací je uveden níže.

Izolaci aplikujte vždy co nejtěsněji kolem izolovaných prvků či 
na jejich horní plochu. Neobkládané oblasti je třeba překrýt 
hliníkovou fólií. Při teplotách pod 200°C není nosná konstrukce 
obecně nutná. U rovných ploch vystavených namáhání silným 
větrem je třeba izolaci mechanicky fixovat speciální podpěrnou 
konstrukcí.

3. Instalace

Potrubí
Nádoby, 

stěny nádrží, 
sloupy

Střechy 
nádržíØ<356

Ø>356
Krátké kusy, 

oblouky

ProRox PS 960 ALU    

ProRox PS 970 ALU    

ProRox MA 520 ALU     

ProRox SL 960 ALU    (1)

ProRox SL 580 ALU   
(1) Omezená pochozí odolnost

Pokládka: 
ProRox GRP 1000 má dvě odlišné strany. Spodní strana je 
vybavena tmavou fólií a má hrubší povrch. Svrchní plochu 
kryje průhledná fólie a má hladší povrch. Po odstranění 
spodní fólie je ProRox GRP 1000 lepivý ke snazší aplikaci. 
Horní fólii je třeba po vytvrzení odstranit. Svrchní plocha  
(s fólií) materiálu je umístěna na vnější straně role. Odstřih-
něte nebo odřízněte potřebnou velikost materiálu  
ProRox GRP 1000. 

Zajistěte, aby role vždy zůstala zavěšena v krabici. Po použití 
krabici zavřete. Zamezíte tak vytvrzení role prostupujícím 
denním nebo UV světlem. Na rovném stole nařežte nebo 
nastříhejte potřebné díly materiálu ProRox GRP 1000.

K zajištění nejvyšší úrovně kvality a bezpečnosti aplikujte 
ProRox GRP 1000 vždy za sucha a v dobře větraném prostředí.
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Bezpečnost při práci s UV světlem
ProRox GRP 1000 je materiálem vytvrzovaným působením 
ultrafialového světla (UVA). Při nedostatečném denním 
(slunečním) světlem je třeba zajistit umělé světlo. K dosažení 
optimálních výsledků mějte na paměti následující informace. 
Při použití umělého osvětlení mohou v závislosti na typu 
světelného zdroje vznikat různé formy UV záření: UVA
UVB a UVC. Dopad světla UV lamp do očí z krátké vzdálenost 
má nepříznivý vliv na zrak bez ohledu na typ UV záření (viz 
zánět spojivek, sněžná slepota).
Vzhledem k vysoké intenzitě světla dávejte pozor zvláště na 
záření UVC. Nedá se přímému kontaktu s UV světlem vyhnout? 
V takovém případě použijte ochranný oděv (brýle s UV filtrem 
atd.). Udržujte také patříčný odstup. Ve vzdálenosti větší než 
4 metry je nebezpečí téměř zanedbatelné. Jako standard 
doporučujeme 400W UV výbojku HPA. Jedná se
o UV lampu s velmi vysokou produkcí záření UVA. Společnost 
ROCKWOOL Technical Insulation nabízí UV lampy a výbojky 
v rámci služeb zákazníkům. Více informací je k dispozici na 
požádání.

2. Ke stříhání či 
řezání materiálu 
ProRox GRP 1000 
použijte rovný stůl. Při 
práci zamezte přímému 
kontaktu se slunečním 
zářením.

1. Otevřete krabici 
a zajistěte, aby role 
zůstala zavěšena 
v krabici.

3. Na rovném stole 
nařežte nebo nastříhejte 
potřebné díly materiálu 
ProRox GRP 1000.

4. Po použití krabici 
zavřete. ProRox GRP 1000 
skladujte vždy ve 
vodorovné poloze, 
v původním balení a při 
teplotě maximálně 25°C.

Důležité! 
K zajištění dobré přilnavosti musí být sousední vrstvy kladeny 
vždy alespoň s 2,5 cm přesahem. Ve spojích, kde může dochá-
zet k deformačnímu namáhání (oblouky atd), je třeba použít 
doplňkovou lepící pásku. Při instalaci může být nutné, aby byly 
některé části vytvrzeny a jiné zůstaly nevytvrzeny. Nevytvrzujte 
zatím díly, u nichž bude později nutné provést napojení s 
materiálem ProRox GRP 1000. Zajistěte, aby byly tyto části 
zakryty páskou blokující UV záření (např. hliníková páska).
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1. Vytvrzený  
ProRox GRP 1000 

2. Nevytvrzený  
ProRox GRP 1000

3. Hliníková fólie

1
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Příklad instalace
Níže uvedená instalace je příkladem potrubí s teplotou nižší než 90°C.

Krok  1
ProRox GRP 1000 
nařežte na potřebné 
kusy/velikosti a sej-
měte spodní fólii.

Krok  3
Odstraňte svrchní fólii 
k vytvoření alespoň 
2,5 cm překrytí.

Krok  5
Odstraňte  
svrchní fólii.

Krok  2
Při aplikaci pásu přímo 
na povrch hliníkové fólie 
izolace ProRox sejměte 
spodní fólii.

Krok  4
Vytvrzování UV světlem.

Krok  6
Materiál odolává  
mechanickým  
nárazům a vodě!
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Vlastnosti výrobku ProRox GRP 1000

Vlastnost Hodnota Norma

Barva Šedá -
Manipulační / aplikační teplota min. 5°C - až max. 45°C -
Provozní teplota min. -150°C - až max. 90°C -
Emise (styren) < 20 ppm (hodnota MAC 25ppm), bezpečnostní list je k dispozici na -
Bod vzplanutí (nevytvrzený stav) 125°C -
Reakce na oheň CL-s1, d0 kolem trubek

EN 13501-1
C-s2, d0 na

Charakteristiky povrchového hoření, šíření plamene = vyhovuje. ASTM E84
Nízké povrchové šíření plamene IMO A.653

Hustota 1,840 kg/m³ ISO 1183
Tloušťka (po vytvrzení) 1.5mm - 2.0 mm -
Hmotnost 2.8 kg/m² - 3.7 kg/m² -
Lineární koeficient délkové roztažnosti 25*10-6 K-1 ISO 11359-2
Tvrdost > 60 Barcol ASTM D2583
Rázová pevnost 57 kJ/m² EN ISO 179
Pevnost v tahu 65 MPa EN ISO 527-4
Modul tažnosti 9 GPa EN ISO 527-4
Deformace při přetržení 1.7% EN ISO 527-4
Pevnost v ohybu 150 MPa EN ISO 14125
Ohybový modul 9 Pa EN ISO 14125
Pevnost v tlaku 150 MPa EN ISO 14126
Modul stlačitelnosti 14 GPa EN ISO 14126
Prodloužení při ohybu / protažení při přetržení 3.5% -
Nasákavost ve vodě 0.2 mg/100 h EN ISO 62
Propustnost vodní páry 0.001 metric perms ASTM E96
Chemická odolnost k dispozici na požádání -

Dodržování předpisů
ProRox GRP 1000 odpovídá CINI 3.2.11 „polyester vyztužený 
skelnými vlákny (GRP), vytvrzovaný UV světlem , odolný vůči 

povětrnostním vlivům“
-

(Drobné neshody s deklarovanými hodnotami nejsou zcela vyloučeny)

4. Technické informace
Definice
ProRox GRP 1000 je jednokomponentní polyester vyztuže-
ný skelným vláknem (GRP), jenž je v nezpracovaném stavu 
měkký a poddajný. Materiál obsahuje pryskyřice, skelná 
vlákna a speciální plniva a je připraven k okamžitému 
použití. ProRox GRP 1000 přiříznout nebo přistřihnout do 
libovolného tvaru k usnadnění aplikace na izolaci. Materiál 
se vytvrdí působením ultrafialového světla. Po vytvrzení 
dosáhne ProRox GRP 1000 v porovnání s konvenčním 
polyesterem mimořádně vysoké úrovně tvrdosti a mecha-
nické pevnosti. Kromě toho je ProRox GRP 1000 nepromo-
kavý a odolný proti široké škále chemikálií. Protipožární 
vlastnosti materiálu jsou ve své třídě jedinečné.

Příslušenství
Na požádání jsou jako příslušenství k dispozici UV lampy 
a bezpečnostní brýle. Kromě toho nabízíme také materiál 
ProRox GRP 1010, což je pryskyřice vytvrzovaná ultrafialo-
vým světlem.Tato pryskyřice zlepšuje přilnavost mezi již 

vytvrzeným a nově aplikovaným materiálem  
ProRox GRP 1000. Lze ji tedy využít například při  
opravách nebo k napojení na již vytvrzený materiál  
ProRox GRP 1000.

Vytvrzování
Doba vytvrzování závisí na teplotě okolí a intenzitě UV záře-
ní. Působením slunečního záření nebo 400W UV lamp 
umístěných ve vzdálenosti 0,5 m se materiál ProRox GRP 1000 
vytvrdí za 30 minut (T 20°C/relativní vlhkost 50%).

Balení a skladování
ProRox GRP 1000 se dodává v rolích s délkou 10 m a šířkou 
1 m balených v krabicích. Každá role (včetně balení) váží 
přibližně 38 kg. Skladovatelnost: 6 měsíců (od data 
dodání). Balení obsahuje 10 m² na roli. ProRox GRP 1000 
vždy skladujte v původním obalu za okolní teploty max. 
25°C. Během používání zamezte přímému kontaktu se 
slunečním zářením.
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ROCKWOOL Technical Insulation, nezávislá organizace
v mezinárodní skupině ROCKWOOL, má vedoucí postavení na
trhu s technickými izolacemi. Prostřednictvím sortimentu
ProRox pro zpracovatelský průmysl a sortimentu SeaRox pro
lodní průmysl poskytují naši odborníci celou škálu výrobků
a systémů pro tepelnou a protipožární izolaci v průmyslových
aplikacích. V segmentech zpracovatelského, lodního průmyslu
znamená ROCKWOOL Technical Insulation celkový přístup. 
Od kvalitních výrobků po spolehlivé odborné poradenství, od 
dokumentace až po poprodejní servis. V rozsahu celého 
řetězce od návrhu, přes obchodníky až k realizátorům, je 
našim cílem přidat hodnotu. Neprodáváme pouze výrobek, 
dodáváme řešení. Je to právě tento celkový přístup, který 
předurčuje ROCKWOOL Technical Insulation jako ideální volbu 
pro profesionalitu, inovace a důvěru.

Všechna vysvětlení odpovídají našemu současnému rozsahu 
vědomostí, a proto jsou aktuální. Příklady použití uvedené 
v tomto dokumentu slouží jen za účelem lepšího vysvětlení
a neberou v úvahu konkrétní okolnosti jednotlivých případů. 
ROCKWOOL Technical Insulation klade velký důraz na 
neustálý vývoj výrobků, neustále pracujeme na zdokonalování 
produktů a to i bez předchozího upozornění. Doporučujeme 
Vám, abyste používali vždy nejnovější vydání našich publikací, 
ve kterých se promítají naše bohaté zkušenosti a neustále 
rostoucí vědomosti. V případě, že budete potřebovat informace 
o specifických aplikacích nebo vyřešit jakoukoli technickou 
otázku, kontaktujte naše obchodní oddělení anebo navštivte 
naši webovou stránku rockwool-rti.com.

Skupina ROCKWOOL je přední světový dodavatel inovovaných 
produktů a systémů na bázi kamenné vlny, zlepšuje životní
prostředí a kvalitu života miliónů lidí. Skupina patří mezi
světovou špičku v rámci průmyslových izolací. Spolu
s ostatními produkty souvisejícími s budovou, jako jsou
akustické stropní podhledy, obkladové desky a naše
poradenství, skupina zajišťuje energeticky účinné a požárně
bezpečné budovy s dobrým akustickým a příjemným vnitřním
prostředím. Vytváříme zelená řešení pro zahradnictví,
nalézáme speciální vlákna pro průmyslové použití, efektivní
izolaci pro zpracovatelský, lodní průmysl jako i protihlukové 

a protivibrační systémy pro moderní infrastrukturu.
Více jako 11 000 zaměstnanců ve více než 35 zemích pečuje
o zákazníky na celém světě. Sídlo skupiny ROCKWOOL se 
nachází v blízkosti Kodaně. V roce 2014 skupina ROCKWOOL 
vytvořila obrat 2,18 biliónu EUR. Společnost je vedená na 
norské burze cenných papírů v Kodani. Hlavní aktivity skupiny 
ROCKWOOL jsou v Evropě, ale rozšiřujeme výrobu, prodej 
a služby také do severní a jižní Ameriky a Asie. Disponujeme 
širokou sítí obchodních partnerů, což zajistí dostupnost 
produktů a systémů skupiny ROCKWOOL v téměř každém 
koutě světa. Pro více informací naštivte rockwool.com.
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ROCKWOOL, SeaRox a ProRox jsou registrované ochranné známky ROCKWOOL International A/S. 
ROCKWOOL Technical Insulation si vyhrazuje právo změnit informace v této brožuře bez před-
chozího upozornění.

ROCKWOOL Technical Insulation
Cihelní 769

753 31 Bohumín

rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical insulation 

je součástí ROCKWOOL International A/S

Zákaznický servis pro zasílání 
objednávek:
e-mail: objednavky@rockwool.cz

T +420 596 094 194

Sales Manager
M +420 725 741 008

E-mail: branislav.kozik@rockwool.com


