A Paroc termékek kiváló műszaki tartalmuk és kedvező ár-érték arányuk miatt
magyar építőanyag-piac meghatározó szereplői. Paroc folyamatosan fejlesztései
eredménye képen, mindig új és újabb termékek jelennek meg az építőipar területén
hogy, megfeleljenek a fogyasztók változó követelményeinek. A Kőzetgyapot Kft
kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet folytat ezért, az ország legtöbb
építőanyag kereskedőjénél megtalálhatóak termékeink.
A Paroc csoport vállalata ISO 9001 minősítéssel rendelkezik évek óta. A Paroc
termékek minőségi irányítási rendszere szintén megfelel az építőipar részletes
iránymutatásainak. A Paroc kőzetgyapot szigetelőanyagok minden nemzetközileg
ismert szabványnak megfelelnek.
Miért kőzetgyapot?
Biztonságos szigetelési megoldásokat ajánlunk, az építőipar számos területén. Az
építőipar területén szerzett tapasztalatainkat örömmel osztjuk meg Önökkel.
A Paroc kőzetgyapot egy kiváló anyag a következő hatásokkal szemben:


Tűz: Paroc kőzetgyapot termékek anyaga természetes kő, és csak kis
mennyiségű kötőanyag hozzáadásával készül. Paroc kőzetgyapotot nem
éghető anyag.(A1)



Hideg/Meleg:Köszönhető a sokoldalú alkalmazásának a kőzetgyapot egyaránt
véd a hideg és a meleg káros hatásaitól, és hosszú távon keresztül biztosít
kellemes lakó környezetet a család számára. Emelet biztosítja az
energiatakarékos szigetelési megoldásokat, amely egyre inkább növekvő
energia árak mellet fontos szerepet játszik mindennapi életünkben



Páratartalom:A Paroc termékek kiváló páraáteresztő képességének
köszönhetően, az épületen keresztül áramló pára akadálytalanul tud mozogni
minden irányban.



Hang:Kőzetgyapot lemezek kiváló hang és zajcsökkentő feladatokat látnak el
az építőipar számos területén: beltéri helységek közti hangszigetelésként vagy
külső zajoktól védelmet biztosító homlokzati szigetelésként, födémközti
zajszigetelés terén is kiváló hangszigetelést biztosít.

Épületszigetelés
Épületszigetelés
Kőzetgyapot hőszigetelő anyagok légáteresztő képessége igen jó, magasan a legjobb hangszigetelő
és hőszigetelő tulajdonságuk, és nem utolsó sorban a tűzálló, ami más hőszigetelő anyag nem tudhat
magáénak. A szálas hőszigetelő anyagok között az kőzetgyapot a legkeresettebb árucikk. Kiváló
tulajdonsága, hogy könnyű, kiválóan alakítható, nem terheli a szigetelendő felületet, tehát tetőtér,
padlásfödém, állmennyezet hőszigetelés legegyszerűbb módja a kőzetgyapot.

Lapostető szigetelés
Lapostető szigetelés
A lapostetők esetében úgynevezett egyhéjú tetőszerkezetekről beszélünk, melyeknél
a kőzetgyapot hőszigetelő anyagokkal szemben, a hőszigetelő képességen túl, a
lépésállóság a fő követelmény ebben nyújt megoldást a PAROC lapostető
szigeteléshez használt anyagai.
Kőzetgyapot hőszigetelő anyagok nem éghető (1000C) tulajdonsága miatt
tűzveszélyesség szempontjából magas osztályba sorolt épületek esetén is
alkalmazható. Összetételéből adódóan kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal
rendelkezik.

Homlokzatszigetelés
Homlokzatszigetelés
Egyre többet és többet foglalkozunk az energiatakarékossággal,
környezetvédelemmel, emiatt a homlokzati kőzetgyapot hőszigetelések fontossága
egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül. A hozzáértő beavatkozással az
épületek fűtési-energia szükséglete akár 40-50%-kal csökkenthető.
A komfortérzetet tekintve a jól méretezett homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés, a
megfelelő falazat és födémszerkezet kiválasztása energiatakarékos megoldás, és az
így megtakarított hőmennyiség tetemes részét a terek fűtéséhez és a napi
hőmérsékletingadozás kiegyenlítéséhez lehet felhasználni. A PAROC kőzetgyapot
lemezekkel hőhídmentes kialakítást érhetünk el, a levegőben mindig jelenlévő pára
gondot okozhat de, a PAROC kőzetgyapot lemezek teljes felületükön
páraáteresztőek, ezáltal a nedvesedés és penész ma már a múlté.

Lépészaj szigetelés
Lépészaj szigetelés
Elsősorban a PAROC SSB1 típusú kőzetgyapot lapot, talajon fekvő padlók és
hőszigetelésére, közbenső födémek úsztatott rétege alatt kopogó- és léghanggátlásra
használják előszeretettel. Főként meleg padló, hidegpadló burkolat és padlófűtésnél
alkalmazzák kiváló hőszigetelési tulajdonságai miatt. Teljes keresztmetszetében
hidrofóbizált termék ezért a vizet nem szívja magába, hanem lepereg a kőzetgyapot
felületéről, de ugyanakkor kiváló a páraáteresztő képessége.

A PAROC kőzetgyapot termékekkel nagyszerű hőhídmentes szigetelést lehet
kialakítani, a pontos illeszkedés és a termékre nem jellemző zsugorodás miatt.

Tűzvédelmi szigetelés
Tűzvédelmi szigetelés
Tűz elleni védelmet nyújtó nagy szilárdságú (170kg/m3) lőzetgyapot lemezek acél
és betongerendák, acélburkolatok, kemencék szigetelésére. Speciális gyártási
folyamatnak köszönhetően a kőzetgyapot táblák még 1000C-on sem károsodnak.

