
Ocieplenie ściany zewnętrznej z kaset  
stalowych płytami STALROCK MAX

1

2

3

4

1 Blacha fałdowa 4 Słup nośny

2 STALROCK MAX, grub. 20 cm 5 Tynk

3 Kaseta stalowa
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Wytyczne projektowe ▼

Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m2·K] 

Głębokość 
kasety* (A)

Wierzchnia warstwa 
izolacyjna (B)

Całkowita grubość ocieplenia 
STALROCK MAX (d)

Łączniki  
stalowe

Łączniki ze stali  
nierdzewnej

B A

d

100 20 120 0,42 0,41

B A

d

100 40 140 0,33 0,32

120 40 160 0,31 0,29

130 40 170 0,30 0,29

140 40 180 0,29 0,28

150 40 190 0,28 0,27

160 40 200 0,28 0,26

B A

d

100 80 180 0,24 0,23

120 80 200 0,23 0,22

130 80 210 0,22 0,21

150 80 230 0,21 0,20

160 80 240 0,21 0,20

BC A

d

160 80 240 0,15 0,14

* - kaseta o wysokości 600 mm i grubości blachy 0,75 mm

C - płyta warstwowa 80 mm z wełny mineralnej mocowana poziomo.

Wartości współczynników U uzyskano z obliczeń trójwymiarowych 3D z programu komputerowego TRISCO/PHYSIBEL. Ze względu na skom-
plikowaną i niejednorodną konstrukcję przegrody z kasetami stalowymi prezycyzyjne obliczenia cieplno-wilgotnościowe nie są możliwe do 
przeprowadzenia za pomocą powszechnie dostępnych kalkulatorów cieplno-wilgotnościowych, gdyż wymagają symulacji 3D przegrody. 
Uwzględniono łączniki stalowe 2,68 szt./m2.

Izolacyjność cieplna

Izolacyjność akustyczna

Opis rozwiązania Przekrój poprzeczny Wskaźnik izolacyjności 
akustycznej Rw (C;Ctr) [dB]

Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku αw – klasa pochłaniania

 – Blacha trapezowa 0,50 mm w układzie pionowym
 – STALROCK MAX 140 mm
 – Kaseta stalowa 0,70 mm (600/100)

43 (-3;-10) –

 – Blacha trapezowa 0,63 mm w układzie pionowym
 – STALROCK MAX 140 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/100)

46 (-5;-11) –

 – Blacha falista 0,63 mm w układzie poziomym
 – STALROCK MAX 140 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/100)

48 (-4;-10) –

 – Blacha falista 0,63 mm w układzie poziomym
 – STALROCK MAX 140 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/100)

47 (-3;-9) –

 – Blacha trapezowa 0,63 mm w układzie pionowym
 – STALROCK MAX F 140 mm
 – Kaseta stalowa perforowana (25%) 0,75 mm 

(600/100)

36 (-4;-9) 1,00
 A
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Wytyczne projektowe ▼

Opis rozwiązania Przekrój poprzeczny Wskaźnik izolacyjności 
akustycznej Rw (C;Ctr) [dB]

Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku αw – klasa pochłaniania

 – Blacha falista 0,75 mm w układzie poziomym
 – STALROCK MAX F 140 mm
 – Kaseta stalowa perforowana (15%) 0,75 mm 

(600/100) 

 35 (-3;-9) 0,80 (L)
 B

 – Blacha trapezowa 0,75 mm w układzie pionowym
 – STALROCK MAX 200 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/120)

50 (-4;-10) –

 – Blacha trapezowa 0,75 mm w układzie pionowym
 – STALROCK MAX 200 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/160)

50 (-6;-14) –

 – Blacha trapezowa 0,75 mm w układzie pionowym
 – STALROCK MAX 240 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/160) 53 (-2;-10) –

 – Płyta warstwowa 80 mm z wełny mineralnej  
mocowana poziomo

 – Profil stalowy Ω 25x75x25, h 40mm, gr. 1,5mm
 – STALROCK MAX 240 mm
 – Kaseta stalowa 0,75 mm (600/160)

59 (-2;-9) –

Rozkład temperatur w ścianie – wpływ mostków termicznych

PRZEKRÓJ A – A

IZOTERMY W PRZEKROJU A – A
z widocznym wpływem mostków termicznych

PRZEKRÓJ ŚCIANY PRZEZ ŁĄCZNIK:
-  Kaseta stalowa 130/600/0,75 mm
- STALROCK MAX, grub. 170 (40) mm
-  Blacha elewacyjna grub. 0,75 mm

[-20°C]

[+20°C]

Odporność ogniowa

EI 60, EI 90, EI 120 oraz EW 180 do EW 240 ITB. Klasyfikacja w zakresie 
odporności ogniowej lekkiej ściany osłonowej z  systemami różnych 
producentów blach z wypełnieniem wełną STALROCK MAX o grubo-
ści od 140 do 200 mm. Przy rozstawie słupów hali do 8 m klasa EI 60, 
natomiast przy rozstawie 7,5 m klasa EI 120.

Obliczenia statyczne

Szczegółowe rozwiązania statyczno-konstrukcyjne należy uzgadniać 
z dostawcą kaset ściennych, okładzin elewacyjnych oraz łączników 
mocujących.
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Wytyczne wykonawcze ▼

a) Przed montażem kaset stalowych pionowo na słupach mocujemy 
paski taśmy tłumiącej.

b) Izolację w kasety stalowe układamy tak, aby szczelnie przylegały 
do podłoża oraz były ciasno dociśnięte do sąsiednich płyt.

c) Montaż płyt STALROCK MAX wykonujemy od najniższego pozio-
mu kaset, przemieszczając się ku górze.

d) Pozostawiamy szczelinę wentylacyjną w pionowej i szerszej fałdzie 
blachy trapezowej z  umieszczeniem nad gruntem wlotu i  pod 
okapem dachu wylotu powietrza o łącznej powierzchni 150 cm² 
na każde 20 m2 ściany.

e)  Blachę okładzinową mocujemy do półek kaset samogwintującymi 
łącznikami ze stali węglowej lub nierdzewnej.

Prosty montaż

Dzięki oznakowaniu krawędzi z nacięciem montowanie płyt STALROCK MAX jest proste i szybkie. Oznaczenie wierzchniej warstwy izolacji po-
zwala również na wyeliminowanie pomyłek przy montażu i szybką kontrolę przed przykręceniem blachy elewacyjnej. Płyty posiadają wierzchnią 
warstwę zagęszczoną.

*obliczenia dla kaset stalowych 600/0.75 mm + łączniki dystansowe ze stali nierdzewnej w ilości 2,68 szt./m2

STALROCK MAXUc= 0,20 [W/m2K]*

*Rw(C;Ctr) =  53 (-4;-10) dB

STALROCK MAX 50*

10 8050

STALROCK MAX (80) 180
lub STALROCK MAX (80) 190*

blacha elewacyjna

łącznik dystansowy

złączenie kaset

głębokość kasety

kaseta stalowa 150/600
lub kaseta stalowa 160/600*

STALROCK MAXUc= 0,23 [W/m2K]*

*Rw(C;Ctr) =  50 (-4;-10) dB

STALROCK MAX (80) 180

10 80

blacha elewacyjna

łącznik dystansowy

kaseta stalowa 100/600

złączenie kaset

głębokość kasety

STALROCK MAXUc= 0,45 [W/m2K]*

STALROCK MAX (20) 120

10 20

blacha elewacyjna

łącznik dystansowy

kaseta stalowa 100/600

złączenie kaset

głębokość kasety

Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m2K]

Dwugęstościowe płyty STALROCK MAX posiadają nacięcie umożliwiające redukcję  
liniowych mostków termicznych na stykach kaset stalowych.

Brak mostków termicznych

Dzięki jednej krawędzi z wyfrezowanym wpustem płyty STALROCK 
MAX montujemy w kasecie w taki sposób, że izolacja o grubości 20, 40 
lub 80 mm przykrywa złącze kaset. Pozwala to zminimalizować liniowy 
mostek termiczny, co w  znacznym stopniu poprawia współczynnik 
przenikania ciepła całej ściany. Zwiększamy efektywność termoizolacji 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze 
wzrostem głębokości kasety.
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Wytyczne wykonawcze ▼ VENTIROCK SUPER
OPIS PRODUKTU

Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej 
o gęstości nominalnej 110 kg/m3 (grubść 50-60 mm) 
oraz 120/70 kg/m3 (grubość 80-200 mm) 

KOD WYROBU

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 
dla grub. 50-79 mm 
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 
dla grub. 80-200 mm 

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0296/11/P 

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie: 
  ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), 
  ścian z elewacją z kamienia, szkła,
  ściany osłonowe.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK

Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,70 AWi dla grub. 50-79 mm
αw = 0,95 AWi dla grub. 80-200 mm

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ≤ 1 kg/m2

Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ≤ 3 kg/m2

Stabilność wymiarowa w określonej
temperaturze (70ºC) i wilgotności (90%) DS(70,90) ≤ 1%

Przenikanie pary wodnej MU1 µ =1

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła 
w funkcji starzenia/degradacji λ = 0,033 W/mK

Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, 
warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji A1 wyrób

długość szerokość grubość opór 
cieplny RD

ilość płyt w 
paczce

ilość m2 
w paczce

ilość paczek 
na palecie

ilość m2 
na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2]

1000 600 50 1,50 8 4,80 30 144,00

1000 600 60 1,80 8 4,80 25 120,00

1000 600 80 2,40 6 3,60 25 90,00

1000 600 100 3,00 4 2,40 30 72,00

1000 600 120 3,60 4 2,40 25 60,00

1000 600 150 4,50 4 2,40 20 48,00

1000 600 180 5,45 3 1,80 20 36,00

1000 600 200 6,05 3 1,80 20 36,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

Mocowanie kaset ściennych do słupów stalowych. Ułożenie wełny STALROCK MAX na mijankę.

Przykręcanie blachy elewacyjnej.
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