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Vier unieke productvoordelen
ROCKWOOL steenwolisolatie is brandveilig, beschermt gebouwen tegen warmteverlies en zorgt voor vermindering van 
energieverbruik en CO2-emissie. Bovendien draagt ROCKWOOL isolatie bij aan duurzame en levenslange verbetering van 
de totale gebouwefficiëntie door het verhogen van de brandveiligheid en het akoestisch comfort.

Uitstekende geluidsabsorptie en -isolatie
 Straatgeluiden, vliegtuigen, ventilatiesystemen, muziek, gesprekken, 
deuren die open en dicht gaan. Soms registreren we deze geluiden niet 
eens bewust, maar ze beïnvloeden ons wel. Door de open structuur  
absorberen ROCKWOOL producten geluidsgolven, waardoor een aan-
genaam leef- en werkcomfort ontstaat.

Uiterst vriendelijk voor mens en milieu 
De unieke combinatie van thermische, isolerende en accumulerende 
eigenschappen maakt ROCKWOOL producten tot uiterst duurzame 
bouwmaterialen. Kou en hitte worden effectief uit een gebouw geweerd, 
waardoor een laag energieverbruik wordt gerealiseerd. ROCKWOOL  
producten dragen substantieel bij aan CO2-reductie en hebben een  
positieve ‘carbon footprint’. ROCKWOOL steenwol is 100% recyclebaar 
en kan worden herwerkt tot hoogwaardige nieuwe producten.

ROCKWOOL 4 in 1

Betrouwbare bescherming tegen vuur
ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar, beperkt branduitbreiding, veroor-
zaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen toxische gassen. Door 
de langere vluchttijd in geval van brand draagt ROCKWOOL isolatie bij aan 
het redden van levens.

Langdurige kracht en stabiliteit
 Gedurende de zeer lange levensduur van ROCKWOOL producten blijft 
de uitzonderlijke dimensionele stabiliteit behouden. ROCKWOOL isolatie 
krimpt niet en zet niet uit, waardoor het ontstaan van koudebruggen 
tot in lengte van jaren wordt voorkomen. ROCKWOOL steenwol is 
waterafstotend en houdt geen vocht vast, waardoor schimmelvorming 
geen kans krijgt.

 Akoestisch comfort  Duurzaamheid

 Brandveiligheid  Lange levensduur
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Geachte relatie, 

Om succesvol te zijn én blijven is anticiperen op 
toekomstige marktontwikkelingen essentieel. Uit ons 
recente stakeholderonderzoek komen drie belangrijke 
trends naar voren. Als gewaardeerde relatie delen wij 
deze inzichten graag met u. 

Allereerst zien we een toenemende vraag naar robuuste 
gebouwen: gebouwen die lang meegaan en aanpasbaar 
zijn aan de behoefte van de gebouwconsument. 

We groeien toe naar een circulaire economie waarin 
producten gerecycled, ge-upcycled en hergebruikt 
worden. Om aan het eind van de levensduur van het 
gebouw bouwmaterialen te kunnen recyclen, dient al op 
de ontwerptafel bewust te worden gelet op de 
recyclebaarheid van deze materialen. 

Tot slot zien we niet alleen steeds meer aandacht voor de 
milieu-, maar ook de sociale impact van gebouwen. 
Isolatiemateriaal dat energie bespaart, is niet per 
definitie goed voor het milieu of het welzijn van de 
bewoners van het gebouw. 

ROCKWOOL steenwol isolatie vormt het antwoord op alle 
voornoemde trends: het heeft een zeer lange levensduur, 
is recyclebaar, brandveilig, vergroot het woon- en 
werkcomfort in gebouwen en draagt bij aan het welzijn 
van mensen. Met uw keuze voor ROCKWOOL isolatie 
maakt u dan ook het onderscheid in de markt; nú en in de 
toekomst! 

Wij zien uit naar de voortzetting van onze prettige 
samenwerking.

Erwin Prins 
Managing Director 
ROCKWOOL Benelux
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Buitengevels

De berekening van de RC-waarde is uitgevoerd volgens 
NEN 1068:2012. In de onderstaande tabellen zijn de 
isolatiedikten te zien om een bepaalde Rc-waarde te realiseren.
De uitgangspunten van de berekening zijn hiernaast vermeld. 
De koudebrugwerking van de spouwankers is in de berekening 
meegenomen.

 

Rm (m2.K/W)
1. Kalkzandsteen lijmelementen,
 dikte 100 mm 0,10
2. Rockfit 433 MONO/433 DUO/
 433 PLUS/433 HP*/433 BP* zie tabel
3. Niet geventileerde
 luchtspouw ≥ 20 mm 0,18
4. Baksteen metselwerk,
 dikte 100 mm 0,10

*Bij Rockfit 433 HP en 433 BP verbetert de Rm waarde van 0,18 m2.K/W tot 0,57 m².K/W bij niet geventileerde spouw door de aluminiumfolie.

Rm (m2.K/W)
1. Baksteen metselwerk,
 dikte 100 mm 0,10
2. Rockfit 433 MONO/433 DUO/
 433 PLUS/433 HP*/433 BP* zie tabel
3. Niet geventileerde
 luchtspouw ≥ 20 mm 0,18
4. Baksteen metselwerk,
 dikte 100 mm 0,10

Rm (m2.K/W)
1. Gewapend beton,
 dikte 160 mm 0,08
2. Rockfit 433 MONO/433 DUO/
 433 PLUS/433 HP*/433 BP* zie tabel
3. Niet geventileerde
 luchtspouw ≥ 20 mm 0,18
4. Baksteen metselwerk,
 dikte 100 mm 0,10

4

2

Basisuitgangspunten Rc-berekening
n Totale overgangsweerstand (Rsi + Rse) = 0,17 m2.K/W
n  Effectieve spouwbreedte minimaal 20 mm in geval van 

gedeeltelijke spouwvulling
n Niet geventileerde luchtspouw met Rm = 0,18 m2.K/W
n  Toepassing van 4 RVS (prik)spouwankers per m2 met 

diameter van 4 mm 
n Correctiefactor voor bouwkwaliteit = 0,05
n λreken = 1,00 W/m.K voor baksteen metselwerk
n λreken = 2,00 W/m.K voor betonwanden

Voorbeeldconstructies spouwmuren
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Voor alle thermische berekeningen kunt u op www.rockwool.nl/rekenhulp het programma ROCKWOOL Rekenhulp raadplegen.

Spouwmuur met kalkzandsteen en metselwerk binnenblad

RVS prikspouwankers
 RC (m2K/W) Rockfit 433 HP Rockfit 433 BP Rockfit 433 PLUS Rockfit 433 DUO Rockfit 433 MONO
 3,5 100 mm 105 mm 110 mm 120 mm 120 mm
 4,0 115 mm 125 mm 130 mm 135 mm 135 mm
 4,5 135 mm 140 mm 145 mm 155 mm 155 mm
 5,0 150 mm 160 mm 165 mm 175 mm 175 mm
 5,5 170 mm 180 mm    180 mm * 200 mm 200 mm
 6,0      190 mm ** 200 mm    200 mm *    210 mm *    210 mm *

* in 2 lagen
** combinatie met Rockfit 433 PLUS

Spouwmuur met gietbouw binnenblad

RVS spouwankers
 RC (m2K/W) Rockfit 433 HP Rockfit 433 BP Rockfit 433 PLUS Rockfit 433 DUO Rockfit 433 MONO
 3,5 100 mm 105 mm 115 mm 120 mm 120 mm
 4,0 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 140 mm
 4,5 135 mm 145 mm 150 mm 160 mm 160 mm
 5,0 155 mm 165 mm 165 mm 175 mm 175 mm
 5,5 170 mm 180 mm    190 mm * 200 mm 200 mm
 6,0      190 mm ** 200 mm    210 mm *    220 mm *    220 mm *

* in 2 lagen
** combinatie met Rockfit 433 PLUS
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Buitengevels
Voorbeeldconstructies vliesgevels 

Bij vliesgevelconstructies komt het regelmatig voor dat de 
uiteindelijke afwerking pas een aantal weken of zelfs maanden 
na het aanbrengen van het isolatiemateriaal wordt aangebracht. 
ROCKWOOL heeft voor haar vliesgevelproducten de zogenaamde 
‘open standtijd’ laten bepalen door Adviesburo Nieman B.V. 
Hieruit blijkt dat deze producten minimaal 3 maanden 
onafgewerkt aangebracht kunnen worden, ongeacht de ligging 
en hoogte van het bouwwerk. 
Indien de ‘open standtijd’ naar verwachting langer dan deze 
3 maanden zal zijn, is het raadzaam een en ander af te stemmen 
met ROCKWOOL, dit kan dan per project bekeken worden. 

Tevens is bij dit onderzoek naar de montagetechniek van het 
isolatiemateriaal gekeken. Voor het ROCKWOOL Vliesgevel 
Systeem geldt dat het mogelijk is dat met één kunststof 
bevestiger per plaat gewerkt kan worden. In het onderzoek is 
uitgegaan van een kunststof plug met een schotel van Ø90 mm 
(type Fisher DHK 100). 

Ook voor de berekening van de thermische prestatie van 
vliesgevelconstructies heeft het Bouwbesluit en de NEN 1068 
consequenties. Het is gezien de sterke variëteit in typen 
vliesgevels en de daarbij toegepaste bevestigingssystemen 
helaas niet mogelijk een eenduidig overzicht te geven van 
standaard vliesgevelconstructies met de bijbehorende 
thermische prestaties. 

Daarom wordt hier volstaan met de visualisatie van de 
basisopbouw van de open (sterk geventileerde) vliesgevel en de 
gesloten (niet-geventileerde) vliesgevel. Belangrijke noot is dat 
voor elk type vliesgevelconstructie een aparte berekening dient 
te worden gemaakt, waarbij de invloed van het 
bevestigingssysteem volledig meegerekend wordt. 

Afhankelijk van de ophangconstructie kan het nodig zijn om 
30 - 40% beter te isoleren. Bij vragen over NEN 1068 en 
vliesgevelconstructies kunt u terecht bij de ROCKWOOL 
Helpdesk: 0475 35 36 19.

Open vliesgevel

1. Gewapend beton, dikte 160 mm
2. Rockfit 433 DUO/433 PLUS
3. Sterk geventileerde luchtspouw
4. Gevelbekleding

Gesloten vliesgevel

1. Gewapend beton, dikte 160 mm
2. Rockfit 433 DUO/433 PLUS
3. Niet geventileerde luchtspouw
4. Gevelbekleding
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Buitengevels
Spouwmuren en Vliesgevels

Rockfit 433 HP

Rockfit 433 HP is een extra stevige en 
waterafstotende spouwplaat met hoge 
thermische prestatie. Aan de spouwzijde heeft 
de plaat een gecoate, micro-geperforeerde 
aluminium bekleding voor een extra thermische 
prestatie.

Rockfit 433 HP is geschikt voor thermische en 
akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde 
spouwmuren.

 Dikte Prijs Rm* m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname 
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets 
   incl. alu   Type A Type A Type A

 50 9,00 1,84 4,80 6 24 115,20 5
 60 10,25 2,14 4,00 5 24 96,00 5
 70 11,60 2,44 3,20 4 27 86,40 5
 90 14,45 3,09 2,40 3 27 64,80 1
 100 15,85 3,39 2,40 3 24 57,60 1
 115 17,85 3,84 2,40 3 24 57,60 1
 120 18,50 3,99 1,60 2 33 52,80 1
 135 20,55 4,44 1,60 2 27 43,20 1
 140 21,20 4,59 1,60 2 27 43,20 1
 150 22,65 4,89 1,60 2 24 38,40 1
 155 23,30 5,04 1,60 2 24 38,40 1
 160 23,90 5,19 1,60 2 24 38,40 5
 170 25,30 5,54 1,60 2 21 33,60 6
     180** 26,00 5,84 1,60 2 21 33,60 6
     200** 29,80 6,44 1,60 2 18 28,80 6

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n Tot en met dikte 70 mm: λD = 0,034 W/m.K, 
 volgens NEN-EN 12667
 Vanaf dikte 75 mm: λD = 0,033 W/m.K, 
 volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

Afmeting: 1000 x 800 mm
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Andere diktes op aanvraag

*  De Rm is opgebouwd uit de RD-waarde en de additionele thermische prestatie van een niet-geventileerde 
luchtspouw door de aluminium bekleding.

** Neem contact op over de beschikbaarheid van dit product.
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Buitengevels
Spouwmuren en Vliesgevels

Rockfit 433 BP
 Dikte Prijs Rm* m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname 
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets 
   incl. alu   Type A Type A Type A

 70 9,00 2,39 4,00 5 21 84,00 1
 80 9,60 2,64 4,00 5 18 72,00 1
 90 10,65 2,94 4,00 5 15 60,00 1
 100 11,60 3,24 3,20 4 18 57,60 1
 105 12,05 3,39 3,20 4 15 48,00 1
 120 13,55 3,79 3,20 4 15 48,00 1
 125 13,95 3,94 2,40 3 18 43,20 1
 140 15,50 4,39 2,40 3 18 43,20 1
 145 15,95 4,49 2,40 3 18 43,20 1
 160 17,30 4,94 2,40 3 16 38,40 1
 180 19,20 5,49 1,60 2 21 33,60 6
 200 21,25 6,09 1,60 2 18 28,80 7

Afmeting: 1000 x 800 mm Rockfit 433 BP is een soepele en waterafstotende 
spouwplaat. Aan de spouwzijde heeft de plaat 
een gecoate, micro-geperforeerde aluminium 
bekleding voor een extra thermische prestatie.

Rockfit 433 BP is geschikt voor thermische en 
akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde 
spouwmuren.

n Euro-brandklasse A1, volgens
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

Andere diktes op aanvraag

*  De Rm is opgebouwd uit de RD-waarde en de additionele thermische prestatie van de luchtspouw door de 
aluminium bekleding.
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Spouwmuren en Vliesgevels

Buitengevels

Afmeting: 1000 x 800 mm

Rockfit 433 PLUS

Rockfit 433 PLUS is een extra stevige en 
waterafstotende spouwplaat met hoge 
thermische prestatie. Ook leverbaar met zwart 
mineraalvlies, voor schaduweffect in vliesgevels 
met open voegen.

Rockfit 433 PLUS is geschikt voor thermische en 
akoestische isolatie van gedeeltelijk of geheel 
gevulde spouwmuren en vliesgevels met open of 
met gesloten voegen.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n Tot en met dikte 70 mm: λD = 0,034 W/m.K, 
 volgens NEN-EN 12667
 Vanaf dikte 75 mm: λD = 0,033 W/m.K, 
 volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname 
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets 
      Type A Type A Type A

 20* 2,75 0,55 10,80 15 32 345,60 1
 30* 4,10 0,85 7,20 10 32 230,40 1
 40 5,45 1,15 5,76 10 26 187,20 1
 50 6,85 1,45 4,80 6 24 115,20 1
 60 8,25 1,75 4,00 5 24 96,00 1
 90 12,10 2,70 2,40 3 27 64,80 5
 100 13,35 3,00 2,40 3 24 57,60 1
 110 14,70 3,30 2,40 3 24 57,60 1
 130 17,40 3,90 1,60 2 30 48,00 1
 145 19,45 4,40 1,60 2 27 43,20 1
 150 20,15 4,50 1,60 2 24 38,40 7
 165 22,05 5,00 1,60 2 24 38,40 1
 170 22,70 5,15 1,60 2 23 36,80 8
     180** 24,10 5,45 1,60 2 21 33,60 8
     200** 26,75 6,05 1,60 2 18 28,80 8
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 Andere diktes op aanvraag
- Diktes 20, 30 en 40 mm: alleen verkrijgbaar in afmeting 1200 x 600

* Alleen onbekleed (zonder zwart mineraalvlies) verkrijgbaar.
** Neem contact op over de beschikbaarheid van dit product.
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Spouwmuren en Vliesgevels

Buitengevels

Rockfit 433 DUO 

Afmeting: 1000 x 800 mm Rockfit 433 DUO is een waterafstotende 
spouwplaat met een harde toplaag, een flexibele 
achterzijde en voorzien van een ruitraster. 
Gepatenteerd productieproces.

Rockfit 433 DUO is geschikt voor thermische en 
akoestische isolatie van gedeeltelijk of geheel 
gevulde spouwmuren en voor vliesgevels.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

 Dikte  Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ Pakken/ m2/ m2/ Min. afname Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak  pallet  pallet pallet pallet pallets pallets
      Type A Type B Type A Type B Type A Type B*

 75 7,50 2,10 4,00 5 18 9 72,00 36,00 1 2
 80 7,95 2,25 4,00 5 18 9 72,00 36,00 1 2
 90 9,00 2,55 3,20 4 21 9 67,20 28,80 1 2
 100 9,90 2,85 3,20 4 18 9 57,60 28,80 1 2
 120 11,90 3,40 2,40 3 21 9 50,40 21,60 1 2
 130 13,05 3,70 2,40 3 18 - 43,20 - 1 -
 140 13,85 4,00 2,40 3 16 - 38,40 - 1 -
 155 15,30 4,40 1,60 2 25 - 40,00 - 1 -
 160 16,00 4,55 1,60 2 23 - 36,80 - 1 -
 175 17,20 5,00 1,60 2 21 - 33,60 - 1 -
 200 19,70 5,70 1,60 2 18 - 28,80 - 9 -

Andere diktes op aanvraag

* Toeslag Pallets Type B: 6% op brutoprijs

ROCKWOOL DUO, een unieke isolatieplaat met twee verschillende zijden. 
Alle ROCKWOOL producten met de toevoeging DUO, hebben twee verschillende zijden. De ene is hard, 
de andere flexibel. De flexibele zijde wordt tegen het binnenblad van de spouw geplaatst. Door de 
goede aansluiting op het binnenspouwblad wordt warmteverlies door convectiestromen voorkomen. 
Door de harde zijde blijft de plaat stevig en makkelijk hanteerbaar, biedt het een betere weerbesten-
digheid en een hogere weerstand tegen indrukking bij het plaatsen van de rozetten.
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Spouwmuren en Vliesgevels

Rockfit 433 MONO

Rockfit 433 MONO is een soepele en water-
afstotende spouwplaat. Ook leverbaar met zwart 
mineraalvlies voor schaduweffect als de isolatie 
zichtbaar is.

Rockfit 433 MONO is geschikt voor thermische 
en akoestische isolatie van geheel of gedeeltelijk 
gevulde spouwmuren.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

Afmeting: 1000 x 800 mm

Buitengevels

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ Pakken/ m2/ m2/ Min. afname Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak  pallet  pallet pallet pallet pallets pallets
      Type A Type B Type A Type B Type A Type B*

 40 4,00 1,10 8,00 10 18 - 144,00 - 1 -
 50 5,05 1,40 6,40 8 18 9 115,20 57,60 1 2
 55 5,60 1,55 4,80 6 23 10 110,40 48,00 1 2
 60 6,10 1,70 4,80 6 21 9 100,80 43,20 1 2
 90 8,85 2,55 3,20 4 21 - 67,20 - 1 -
 100 9,80 2,85 3,20 4 18 - 57,60 - 1 -
 120 11,75 3,40 2,40 3 21 - 50,40 - 1 -
 130 12,70 3,70 2,40 3 18 - 43,20 - 1 -
 155 15,10 4,40 2,40 3 16 - 38,40 - 1 -
 175 17,00 5,00 2,40 3 15 - 36,00 - 1 -
 200 19,45 5,70 1,60 2 18 - 28,80 - 6 -

Andere diktes op aanvraag

* Toeslag Pallets Type B: 6% op brutoprijs
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Buitengevels
Spouwmuren en Vliesgevels

Inblaaswol 002.005
 Prijs Kg/ Pakken/ Min. afname
 (E/kg) pak  pallet pallets
   Type A Type A

 1,35 20 24  1
 * 240 -  1

Losse steenwolvulling voor na-isolatie van 
spouwconstructies.
ROCKWOOL inblaaswol wordt aangebracht door 
erkende na-isolatiespecialisten.
Voor meer informatie zie www.rockwool.nl.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n Voorzien van CE-markering

Service artikelen  |  ROCKWOOL HoekAnker

Het ROCKWOOL HoekAnker is eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk te monteren voor een 
optimale thermische prestatie en professionele 
afwerking bij uitwendige hoeken van geïsoleerde 
spouwmuren.

 Prijs  Stuks per Afname 
 (E/stuk)  eenheid per 

 0,70 200 10 eenheden

* Prijs op aanvraag
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Thermische prestaties (Rc-waarde) van ROCKWOOL MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)
Binnendoostype Aantal bevestigers per m2

 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
130 mm dik met RVS bevestigers
90/400* 2,59 2,57 2,55 2,52 2,50 2,48 2,46 2,46 2,44
90/500  2,75  2,73  2,72  2,69  2,67  2,65  2,64  2,64  2,62
90/600  2,81  2,79  2,77  2,74  2,73  2,73  2,71  2,69  2,67
130 mm dik met stalen bevestigers
90/400*  2,46  2,42  2,37  2,32  2,27  2,24  2,20  2,17  2,14
90/500  2,64  2,60  2,55  2,51  2,46  2,43  2,40  2,37  2,34
90/600  2,69  2,65  2,60  2,55  2,52  2,49  2,45  2,41  2,38
150 mm dik met RVS bevestigers
90/500  3,28  3,26  3,24  3,22  3,19  3,18  3,16  3,16  3,14
90/600  3,34  3,32  3,29  3,27  3,26  3,25  3,23  3,21  3,19
150 mm dik met stalen bevestigers
90/500  3,14  3,10  3,05  2,99  2,94  2,90  2,86  2,83  2,79
90/600  3,20  3,15  3,09  3,04  3,00  2,97  2,92  2,88  2,83
170 mm dik met RVS bevestigers
110/600  3,64  3,61  3,58  3,56  3,54  3,54  3,51  3,49  3,46

Brutoprijzen schroeven (€/stuk)

Lengte schroef (mm) Verpakkingseenheid 6-Kantkopuitvoering NYCO® Kopuitvoering UFO Kopuitvoering
 (stuks) DURAL 1000 RVS DURAL 1000 DURAL 1000 RVS

70 (primair) 100 0,28 0,72 0,38 - -
90 (primair) 100 0,36 0,83 0,52 - -
20/23 (secundair)  250 0,14 0,25 0,21 0,18 0,29
n De primaire en secundaire 6-Kant-schroeven worden standaard met 16 mm diameter afdichtingsring geleverd en op aanvraag met een kleinere
 ring van 14 mm diameter, bij toepassing van speciale gevelbeplating, bijvoorbeeld het sinusprofiel type 18/76.
n 70 mm schroef voor 40 mm afstandhouding, 90 mm schroef voor 60 mm afstandhouding.
n Inwendig vertande conische DS 25 aandrijving met bitje.

Verticale buitenbeplating
Na plaatsing van de isolatieplaten
wordt met primaire bevestigers de
buitenbeplating op de binnendoos
gemonteerd.
De buitenbeplating wordt onderling 
verbonden met secundaire
bevestigers.

Horizontale buitenbeplating
op omegaprofiel
Na plaatsing van de isolatieplaten
worden de omegaprofielen met
primaire bevestigers op de binnen-
dozen gemonteerd. De horizontale 
buitenbeplating wordt op de 
omegaprofielen gemonteerd met 
secundaire bevestigers.

* Binnendoostype alleen met 209 DUO, niet met 209 DUO SONO.

Voorbeeldconstructies metaalbouw

Buitengevels
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Metaalbouw

Buitengevels

MetaalbouwPlaat 207 (SONO) 
 Dikte Lengte Breedte Prijs* RD m2/ Min. afname
 (mm) (mm) (mm) (E/m2) (m2.K/W) pallet pallets

 MetaalbouwPlaat 207   

   60 1200 505 / 605 4,85 1,55 121,20 / 116,16 6
   70 1200 505 / 605 5,70 1,80 96,96 / 92,93 6
   80 1200 505 / 605 6,50 2,10 90,90 / 87,12 6
   90 1200 505 / 605 7,35 2,35 72,72 / 69,70 6
 100 1200 505 / 605 8,10 2,60 72,72 / 69,70 6

 MetaalbouwPlaat 207 SONO
     
   60 1200 505 / 605 7,40 1,55 121,20 / 116,16 6
   70 1200 505 / 605 7,95 1,80 96,96 / 92,93 6
   80 1200 505 / 605 8,75 2,10 90,90 / 87,12 6
   90 1200 505 / 605 9,70 2,35 72,72 / 69,70 6
 100 1200 505 / 605 10,50 2,60 72,72 / 69,70 6

Andere afmetingen op aanvraag

Lichte en veerkrachtige steenwolplaat voor
thermische en akoestische vulling van binnen-
dozen. De MetaalbouwPlaat 207 SONO is
éénzijdig voorzien van een speciale donker-
kleurige, akoestisch open aluminiumfolie.

Geschikt voor situaties waarin aanzienlijke eisen
worden gesteld aan de akoestische isolatie,
maar minimale eisen aan de thermische isolatie
en beperkte eisen aan brandwerendheid.
De MetaalbouwPlaat 207 SONO wordt toegepast
in geperforeerde binnendozen voor geluid-
absorptie door de binnenwand.

n 207: Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n 207 SONO: Euro-brandklasse C-s1, d0, 
 volgens NEN-EN 13501-1
n λD = 0,038 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd en Keymark gecertificeerd
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Metaalbouw

Buitengevels

MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) 

Andere afmetingen op aanvraag
* Prijs exclusief bevestigers

MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) is een 
speciaal ontwikkelde isolatieplaat, met een 
harde toplaag en een flexibele onderlaag. De 
harde top-laag dient tevens als koudebrugonder-
breking die mede gegarandeerd blijft door de 
afstandhoudende primaire systeemschroeven 
RW 209.

Het MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO is een-
zijdig voorzien van een speciale, akoestisch open 
aluminiumfolie en combineert een hoge geluids-
isolatie met een goede geluidabsorptie.

MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) wordt 
zowel toegepast in traditionele metalen gevels 
als in gevels opgebouwd met omegaprofielen. 
Voor beide geveltypes levert ROCKWOOL de 
isolatie eventueel in combinatie met primaire en 
secundaire bevestigers. Het aantal en type 
ROCKWOOL 209-Bevestigers is afhankelijk van 
het ontwerp van de gevel.

MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO is speciaal 
ontwikkeld voor geperforeerde binnendozen, 
waarbij het akoestisch binnencomfort van groot 
belang is.

n 209 DUO: Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n 209 DUO SONO: Euro-brandklasse C-s1, d0, 
 volgens NEN-EN 13501-1
n CE gemarkeerd

 Dikte Bedekking flens Lengte Breedte Prijs* RD m2 / Min.afname
 (mm) binnendoos (mm) (mm) (mm) (E/m2) (m2.K/W) pallet pallets

 MetaalbouwSysteem 209 DUO

 110 20 1200 500 / 600  3,00 60,00 / 69,12 1 / 5
 130 40 1200 500 / 600  3,70 54,00 / 57,60 1 / 4
 150 60 1200 500 / 600  4,20 48,00 / 47,52 1 / 6
 170 60 1200 500 / 600  4,75 36,00 / 43,20 7 / 1

 MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO

 110 20 1200 500 / 600  3,00 60,00 / 69,12 1 / 5 
 130 40 1200 500 / 600  3,70 54,00 / 57,60 1 / 4
 150 60 1200 500 / 600  4,20 48,00 / 47,52 1 / 5
 170 60 1200 600  4,75 43,20 1

12,35
14,15
15,30
16,50

15,60
17,25
18,40
19,55
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Daken

Goede isolatie is erg belangrijk voor het hellend dak, want veel meer dan vroeger wordt ook de ruimte 
onder de pannen als woon- of werkruimte benut. In de traditionele dakstructuur is isoleren met 
steenwol trouwens bijzonder interessant: tussen de balken kan de isolatie door haar flexibiliteit
goed aansluitend worden geplaatst, zonder extra dikte voor het dak te moeten creëren. Bovendien 
zorgt steenwol voor opmerkelijke extra akoestische isolatie én brandveiligheid van de constructie.

Productkeuze

Op basis van het type hellend dak kan het daartoe geëigende ROCKWOOL product worden geselecteerd.

 Vaste balkafstanden Variabele balkafstanden
Rockflex 214/224 X X
SpijkerflensDeken 118/123 X -
DeltaPlaat 212 X X 

Thermische prestaties

Op basis van de getoonde constructies is de thermische prestatie uitgerekend bij toepassing van de 
Rockflex 214/224, SpijkerflensDeken 118/123 en de DeltaPlaat 212*.

 Rockflex 214/224 80 mm 120 mm 160 mm 200 mm 240 mm 280 mm** 
 RD 2,00 3,40 4,55 5,70 6,85 8,00 
 RC 1,80 2,84 3,71 4,59 5,47 6,34 

       
 SpijkerflensDeken 80 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 
 118/123 
 RD 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
 RC 1,80 2,59 2,99 3,39 3,78 4,18

       
 DeltaPlaat 212 60 mm 120 mm 160 mm 180 mm 240 mm** 270 mm** 
 RD 1,65 3,30 4,40 5,00 6,65 7,50 
 RC 1,50 2,78 3,64 4,07 5,36 6,00

* Rc berekeningen gebaseerd op een houtpercentage van 10% en stijl- en regelwerk 450 kg/m3.
**  in 2 lagen.

Voor alle thermische berekeningen kunt u op www.rockwool.nl/rekenhulp het programma 
ROCKWOOL Rekenhulp raadplegen.

Voorbeeldconstructies hellende daken
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Hellend dak
met Rockflex 214/224 of 
DeltaPlaat 212

1.  Houten balken tussenafstand variabel
  ≤ 1000 mm
2.  Dakbeschot, tengels, panlatten en 
 dakpannen
3.  Rockflex 214/224 of DeltaPlaat 212
4.  Rockfol PE
5.  Houten montageregel
6.  Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

Hellend dak met
SpijkerflensDeken 118/123

1.  Houten sporen, tussenafstand ca. 600 mm
2.  Dakbeschot en dakpannen
3.  SpijkerflensDeken 118/123
4.  Houten montageregel
5.  Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

Voorbeeldconstructies hellende daken
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Hellende daken

Daken

DeltaPlaat 212
 Dikte  Prijs  RD m2/ Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm)  (E/m2)  (m2.K/W) pak pallet pallet pallets
     Type A  Type A Type A
 
 60  1,65 4,00 24 96,00 1
 75  2,05 3,20 24 76,80 1
 100  2,75 2,40 24 57,60 1
 120  3,30 2,00 24 48,00 1
 140  3,85 1,60 24 38,40 1
 150  4,15 1,60 24 38,40 1
 160  4,40 1,20 30 36,00 1
 180  5,00 1,20 24 28,80 1

Andere diktes op aanvraag 

DeltaPlaat 212 is een stevige, veerkrachtige 
steenwolplaat, diagonaal in twee gelijke 
driehoeken gesneden (gepatenteerde oplossing). 
Door beide helften ten opzichte van elkaar te 
verschuiven verandert de plaatbreedte. Een 
plaat voldoet voor vrijwel alle reguliere 
balkafstanden.

DeltaPlaat 212 is geschikt voor thermische 
isolatie tussen de kepers en balken in vloeren, 
hellende daken en bij houtskeletbouw.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,036 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerdAfmeting: 800 x 500 mm

6,90
8,60

11,50
13,75
16,10
17,20
18,75
21,15
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Rockflex 214/224
 Dikte Afmeting  Prijs RD m2/ Rollen/ m2/ Min. afname 
 (mm) (mm)  (E/m2)  (m2.K/W) rol pallet pallet pallets 
      Type A  Type A  Type A   

Rockflex 214

 60 4500 x 1000 5,25  1,50  9,00 25 225,00 1
 80 6000 x 1000 7,15  2,00  6,00 25 150,00 1
 100 5000 x 1000 8,95  2,50  5,00 25 125,00 1

 Rockflex 224

 120 4000 x 1000 10,60  3,40  4,00 25 100,00 1
 140 3500 x 1000 12,35  4,00  3,50 25 87,50 1
 160 3000 x 1000 14,15  4,55  3,00 25 75,00 1
 180 2500 x 1000 15,95  5,10  2,50 25 62,50 1
 200 2500 x 1000 17,75  5,70  2,50 25 62,50 1
 220 2000 x 1000 19,45  6,25  2,00 25 50,00 1
 240 2000 x 1000 21,15  6,85 2,00 25 50,00 1

Rockflex 214/224 is een lichte en veerkrachtige 
steenwolplaat, geleverd op rol.
De plaat op rol is gemakkelijk op maat te snijden. 
Voldoet voor alle balkafstanden.

Rockflex 214/224 is geschikt voor thermische 
isolatie tussen de balken in hellende daken en 
zoldervloeren.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD Rockflex 214: = 0,040 W/m.K, volgens 
 NEN-EN 12667
n λD Rockflex 224: = 0,035 W/m.K, volgens 
 NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd
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SpijkerflensDeken 123 
 Dikte Afmeting  Prijs RD m2/ Rollen/ m2/ Min. afname 
 (mm) (mm)  (E/m2)  (m2.K/W) rol pallet pallet pallets 
      Type A  Type A  Type A  
 60 8000 x 450 7,55 1,50 3,60 50 180,00 1
 60 8000 x 600 7,55 1,50 4,80 40 192,00 1
 80 6000 x 450 8,15 2,00 2,70 50 135,00 1
 80 6000 x 600 8,15 2,00 3,60 40 144,00 1
 100 5000 x 450 9,90 2,50 2,25 50 112,50 1
 100 5000 x 600 9,90 2,50 3,00 40 120,00 1
 120 4500 x 450 11,55 3,00 2,03 50 101,25 1
 120 4500 x 600 11,55 3,00 2,70 40 108,00 1

SpijkerflensDeken 123 is een volledig omhulde 
steenwoldeken, aan een zijde voorzien van een 
dampremmend en luchtdicht aluminium-
laminaat, aan de andere zijde voorzien van 
dampopen papier. Door de volledige bekleding 
is deze deken zeer prettig te verwerken. De deken 
is in de lengterichting voorzien van draad-
versterkte spijkerflenzen (gepatenteerd). 

SpijkerflensDeken 123 is geschikt voor 
thermische isolatie van hellende daken, waarbij 
een verdere afwerking plaatsvindt.

n Euro-brandklasse D-s1, d0, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,040 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd
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Daken

 Dikte Afmeting  Prijs RD m2/ Rollen/ m2/ Min. afname 
 (mm) (mm)  (E/m2) (m2.K/W) rol pallet pallet pallets 
      Type A  Type A  Type A  
 60 8000 x 450  1,50 3,60 50 180,00 1
 60 8000 x 600  1,50 4,80 40 192,00 1
 80 6000 x 450  2,00 2,70 50 135,00 1
 80 6000 x 600  2,00 3,60 40 144,00 1
 100 5000 x 600  2,50 3,00 40 120,00 1
 120 4500 x 450  3,00 2,03 50 101,25 5
 120 4500 x 600  3,00 2,70 40 108,00 5
 140 3500 x 450  3,50 1,58 50 78,75 1
 140 3500 x 600  3,50 2,10 40 84,00 5
 150 3500 x 600  3,75 2,10 40 84,00 5
 160 3200 x 450  4,00 1,44 50 72,00 1
 160 3200 x 600  4,00 1,92 40 76,80 1
 180 3000 x 450  4,50 1,35 50 67,50 1
 180 3000 x 600  4,50 1,80 40 72,00 1
 200 2600 x 450  5,00 1,17 50 58,50 1
 200 2600 x 600  5,00 1,56 40 62,40 1

SpijkerflensDeken 118 is een steenwoldeken, 
aan een zijde voorzien van een dampremmend 
en luchtdicht aluminiumlaminaat. De deken is in 
de lengterichting voorzien van draadversterkte 
spijkerflenzen (gepatenteerd). 

SpijkerflensDeken 118 is geschikt voor 
thermische isolatie van hellende daken, waarbij 
een verdere afwerking plaatsvindt.

n Euro-brandklasse D-s1, d0, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,040 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

6,45
6,45
6,95
6,95
8,50
9,95
9,95

11,55
11,55
12,25
13,05
13,05
14,50
14,50
16,05
16,05
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Service artikelen  |  Rockfol PE 

Rockfol PE is een dampremmende polyethyleen (PE) folie voor het damp- en luchtdicht afwerken van 
de binnenzijde van diverse constructies.
Dampremmende en luchtdichte laag voor geventileerde en niet geventileerde constructies. Door de 
hoge dampdichtheid (Sd = 100 m) is bij een juiste uitvoering van de gehele constructie
het indringen van binnenvocht zo goed als uitgesloten. Tevens is daarmee de constructie luchtdicht en 
worden tochtverschijnselen voorkomen. Bijvoorbeeld bij hellende daken en houtskeletbouw.

Voor een juiste verwerking van Rockfol PE is een aantal hulpmaterialen ontwikkeld.
n  Rockfol KB1: enkelzijdige tape voor het luchtdicht afplakken van overlappingen;
n  Rockfol DK: zelfklevende afdichtingskit voor het luchtdicht aansluiten van de Rockfol PE op bouw-

muren en dergelijke.

Assortiment

  Prijs (€)  
Rockfol PE Afmeting: 2 m x 50 m.
 46 rollen per pallet.
 Prijs per m2 bij afname van 1 rol.
 Prijs per m2 bij afname van 46 rollen.
Systeemcomponenten
Rockfol KB1 Afmeting: 60 mm x 30 m. 
 10 rollen per doos.
 Prijs per rol bij afname van 1 doos.
 Prijs per rol bij afname van 48 dozen.
Rockfol DK Inhoud: 310 ml per bus; circa 5 m kleeflengte per bus.

 20 bussen per doos en 60 dozen per pallet.
 Prijs per bus bij afname van 1 doos.
 Prijs per bus bij afname van 60 dozen.

1,55
1,40

32,65
28,10

16,00
15,55

Service artikelen  |  Rocktect Intello Climate 

Assortiment

  Prijs (€)
Rocktect Intello Climate Afmeting: breedte 1,5 m x lengte 50 m.
 20 rollen per pallet.
 Prijs per m2 bij afname van 1 rol. 2,60

Rocktect Intello Climate is een vochtvariabele dampschermfolie, die actief reageert op het 
omgevingsklimaat. In de zomer gedraagt hij zich dampopen, in de winter dampremmend.
De folie is vooral geschikt voor constructies met houten delen.

n  De diffusieweerstand Sd is variërend van 0,25 m tot 10 m;
n  De folie is transparant wit en 0,2 mm dik;
n  Baanbreedte 1,5 m, rollengte 50 m (75 m²/rol).
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Opbouw geprofileerde stalen platen

1.  Draagconstructie geprofileerde stalen platen, dikte 0,75 mm, 
λreken = 50 W/m.K;

2.  Dampremmende laag, Rm = 0,00 m2.K/W;
3.  ROCKWOOL steenwol, direct of indirect mechanisch bevestigd 

met 4 kunststof tule bevestigers (in combinatie met stalen 
schroeven) per m2, of met 4 stalen bevestigers per m2, 

 Ø 4,8 mm (kern Ø 4,0 mm), 
 λreken = 50 W/m.K;
4.  Dakbedekking + eventuele ballastlaag, Rm = 0,06 m2.K/W;
5. Overgangsweerstanden, Rsi = 0,10 m2.K/W, Rse = 0,04 m2.K/W;
6. Correctiefactor, α = 0,05.

Opbouw beton

1.  Draagconstructie beton, dikte 200 mm, 
 λreken = 2 W/m.K;
2.  Dampremmende laag, Rm = 0,00 m2.K/W;
3.  ROCKWOOL steenwol, gekleefd of losliggend geballast;
4. Dakbedekking + eventuele ballastlaag, 
 Rm = 0,06 m2.K/W;
5.  Overgangsweerstanden, Rsi = 0,10 m2.K/W, 
 Rse = 0,04 m2.K/W;
6.  Correctiefactor, α = 0,05.

Opbouw hout

1.  Onderconstructie in multiplexplaten, dikte 22 mm;
2.  Eventueel dampremmende laag, Rm = 0,00 m2.K/W;
3.  ROCKWOOL steenwol, mechanisch bevestigd met stalen 

schroeven met tules, 4 stuks per m2, kern Ø 3,9 mm, lengte 
tule = isolatiedikte - 20 mm;

4.  Dakbedekking Rm = 0,06 m2.K/W;
5.  Overgangsweerstanden, Rsi = 0,10 m2.K/W, Rse = 0,04 m2.K/W;
6.  Correctiefactor, α = 0,05

Daken
Voorbeeldconstructies platte daken

Betonnen dakconstructie
- beton, dikte 200 mm, λd = 2,0 W/m.K + eventueel dampscherm + isolatie los geplaatst + dakbedekking + ballast
   

 RC-waarde Tauroxx / Rhinoxx Caproxx Energy Rhinoxx D 
 m².K/W λD = 0,040 W/mK U-waarde λD = 0,038 W/mK U-waarde λD = 0,043 W/m.K U-waarde
  mm W/m².K mm W/m².K mm W/m².K
 3,0 120 0,32 120 0,30 130 0,32
 3,5 150 0,26 140 0,26 160 0,26
 4,0 170 0,23 160 0,23 180 0,23
 4,5 190 0,21 180 0,21 200 0,21
 5,0 210 0,19 200 0,19 220 0,19
 5,5 230 0,17 220 0,17 250 0,17
 6,0 250 0,16 240 0,16 270 0,16

Stalen dakconstructie met tule-bevestigers
- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm, lengte tule = isolatiedikte-20 mm
- geprofileerd staal + eventueel dampscherm + isolatie + dakbedekking, mechanisch bevestigd

 RC-waarde Tauroxx / Rhinoxx Caproxx Energy Rhinoxx D 
 m².K/W λD = 0,040 W/m.K U-waarde λD = 0,038 W/mK U-waarde λD = 0,043 W/m.K U-waarde
  mm W/m².K mm W/m².K mm W/m².K
 3,0 130 0,31 120 0,32 140 0,31
 3,5 150 0,27 140 0,27 160 0,27
 4,0 170 0,24 160 0,24 180 0,24
 4,5 190 0,21 180 0,21 210 0,21
 5,0 210 0,19 200 0,19 230 0,19
 5,5 240 0,17 220 0,18 250 0,18
 6,0 260 0,16 240 0,16 280 0,16

*De Rc-waarden zijn afgerond naar beneden tot op 0,5 m2K/W om de tabellen te vereenvoudigen voor gebruik.
De Rc-waarden werden berekenend volgens de NEN 1068 uitgave 2012 en het correctieblad NEN 1068/C1 uitgave 2014.
Voor alle thermische berekeningen kunt u ook op www.rockwool.nl/rekenhulp het programma ROCKWOOL Rekenhulp raadplegen.
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Stalen dakopbouw met stalen bevestigers
- met stapvaste stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm
- geprofileerd staal + eventueel dampscherm + isolatie + dakbedekking, mechanisch bevestigd     
 

 RC-waarde Tauroxx / Rhinoxx Caproxx Energy Rhinoxx D 
m².K/W λD = 0,040 W/m.K U-waarde λD = 0,038 W/m.K U-waarde λD = 0,043 W/m.K U-waarde
  mm W/m².K mm W/m².K mm W/m².K
 3,0 130 0,32 130 0,30 140 0,32
 3,5 160 0,26 150 0,26 170 0,26
 4,0 180 0,23 170 0,23 190 0,24
 4,5 200 0,21 190 0,21 210 0,21
 5,0 220 0,19 210 0,19 240 0,19
 5,5 240 0,18 230 0,18 260 0,17
 6,0 270 0,16 250 0,16 290 0,16

Houten dakopbouw met tule-bevestigers
- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm, lengte tule = isolatiedikte-20 mm
- houten platen of houten delen + eventueel dampscherm + isolatie + dakbedekking, mechanisch bevestigd    
  

 RC-waarde Tauroxx / Rhinoxx Caproxx Energy Rhinoxx D 
m².K/W λD = 0,040 W/m.K U-waarde λD = 0,038 W/m.K U-waarde λD = 0,043 W/m.K U-waarde
  mm W/m².K mm W/m².K mm W/m².K
 3,0 130 0,30 120 0,31 130 0,32
 3,5 150 0,26 140 0,26 160 0,26
 4,0 170 0,23 160 0,23 180 0,23
 4,5 190 0,21 180 0,21 200 0,21
 5,0 210 0,19 200 0,19 220 0,19
 5,5 230 0,17 220 0,17 250 0,17
 6,0 250 0,16 240 0,16 270 0,16

Houten dakopbouw met stalen bevestigers
- met stapvaste stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm
- houten platen of houten delen + eventueel dampscherm + isolatie + dakbedekking, mechanisch bevestigd    
  

 RC-waarde Tauroxx / Rhinoxx Caproxx Energy Rhinoxx D 
m².K/W λD = 0,040 W/m.K U-waarde λD = 0,038 W/m.K U-waarde λD = 0,043 W/m.K U-waarde
  mm W/m².K mm W/m².K mm W/m².K
 3,0 130 0,31 120 0,31 140 0,30
 3,5 150 0,27 140 0,27 160 0,27
 4,0 170 0,24 170 0,23 190 0,23
 4,5 190 0,22 190 0,21 210 0,21
 5,0 220 0,19 210 0,19 230 0,19
 5,5 240 0,17 230 0,17 260 0,17
 6,0 260 0,16 250 0,16 280 0,16
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Rhinoxx

Daken

Afmetingen: 2000 x 600 mm 
en 1000 x 600 mm

Rhinoxx is een drukvaste dakisolatieplaat van 
steenwol met zeer goede beloopbaarheids-
prestaties en voorzien van een glasvlies van 
300 g/m2. Geїntegreerde harde toplaag door 
gepatenteerde Dual Density productietechnologie.

Rhinoxx is geschikt voor:
-  Mechanisch bevestigde dakbedekkings-
 systemen;
-  Koudverkleving van zowel kunststof als 

bitumineuze dakbedekkingssystemen;
-  Gebrande dakbedekkingssystemen;
-  Met warme bitumen gekleefde dakbedekkings-
 systemen;
-  Losliggende dakbedekkingssystemen met 

ballast;
-  Isoleren van dakopstanden met gebrande en 

koudverkleefde dakbedekkingen;
-  Rhinoxx kan gelijmd, mechanisch bevestigd of 

los geplaatst met ballast toegepast worden.

n Euro-brandklasse A2-s1, d0, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,040 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n  Druksterkte bij 10% vervorming min. 60 kPa
n Ponsweerstand minimaal 210 kPa
n Drukvastheidsklasse UEAtc-C
n Verpakt op stroken (in folie gewikkeld)
n CE gemarkeerd
n FM approved
n KOMO

 Dikte Prijs RD Inhoud Inhoud  
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) 2000 x 600 mm 1000 x 600 mm 
    losse platen (m2) losse platen (m2)
 
  50*  1,25 57,6 28,8
 60  1,50 48,0 24,0
 70  1,75 40,8 21,6
 80  2,00 36,0 18,0
 90  2,25 33,6 14,4
 100  2,50 28,8 14,4
 110  2,75 26,4 12,0
 120  3,00 24,0 12,0
 130  3,25 21,6 9,6
 140  3,50 21,6 9,6
 150  3,75 19,2 9,6
 160  4,00 19,2 9,6

Andere diktes op aanvraag
* Mono densiteit

13,05
15,60
16,80
18,65
20,05
22,15
23,70
25,55
27,50
29,30
30,90
32,95
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Rhinoxx D

Afmetingen: 2000 x 600 mm 
en 1000 x 600 mm

Rhinoxx D is een zeer drukvaste dakisolatieplaat 
van steenwol met zeer goede beloopbaarheids-
prestaties en voorzien van een glasvlies van 
300 g/m2.
Uitermate geschikt voor dakterrassen en 
installatiesokkels.

Rhinoxx D is geschikt voor:
-  Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen;
-  Koudverkleving van zowel kunststof als 

bitumineuze dakbedekkingssystemen;
-  Met warme bitumen gekleefde 

dakbedekkingssystemen;
-  Gebrande dakbedekkingssystemen;
-  Losliggende dakbedekkingssystemen met 

ballast;
-  Rhinoxx D kan gelijmd, mechanisch bevestigd 

of los geplaatst met ballast toegepast worden.

n Euro-brandklasse A2-s1, d0, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,043 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n  Druksterkte bij 10% vervorming min. 90 kPa
n  Ponsweerstand minimaal 230 kPa
n Drukvastheidsklasse UEAtc-D
n Verpakt op stroken (in folie gewikkeld)
n CE gemarkeerd
n FM approved
n KOMO

 Dikte Prijs RD Inhoud Inhoud  
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) 2000 x 600 mm 1000 x 600 mm 
    losse platen (m2) losse platen (m2)
 
 80  1,85 36,0 18,0
 90  2,05 33,6 16,8
 100  2,30 28,8 14,4
 110  2,55 26,4 12,0
 120  2,75 24,0 12,0
 130  3,00 21,6 9,6
 140  3,25 21,6 9,6

Andere diktes op aanvraag

26,95
29,80
32,85
36,35
39,35
43,05
46,10
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Rhinoxx Afschot 

Rhinoxx Afschot is een op afschot gezaagde, 
drukvaste dakisolatieplaat van steenwol met zeer 
goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van 
een glasvlies van 300 g/m2. 
Geintegreerde harde toplaag door gepatenteerde 
Dual Density productietechnologie.
Bij het afschotsysteem kan ook gebruik worden 
gemaakt van het ROCKWOOL Gootlijnafschot 303.

Rhinoxx Afschot is geschikt voor:
-  Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen;
-  Koudverkleving van zowel kunststof als 

bitumineuze dakbedekkingssystemen;
-  Gebrande dakbedekkingssystemen;
-  Losliggende dakbedekkingssystemen met ballast;
-  Rhinoxx Afschot kan gelijmd, mechanisch 

bevestigd of los geplaatst met ballast toegepast 
worden.

n Euro-brandklasse A2-s1, d0, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,040 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n  Druksterkte bij 10% vervorming min. 60 kPa
n Ponsweerstand minimaal 210 kPa
n Drukvastheidsklasse UEAtc-C
n Het afschotsysteem voorziet tevens in 
 ROCKWOOL gootlijnafschot 303
n Dikte: 50 t/m 155 mm. Dikker afschot mogelijk
 d.m.v. onderlegplaten (Tauroxx)
n Verpakt op pallet (in folie gewikkeld)
n Hellingen: 1% (10 mm/m), 1,5% (15 mm/m), 
 2% (20 mm/m) en 2,5% (25 mm/m)
n CE gemarkeerd
n FM approved
n KOMO
n  Levertijd: op aanvraag

Afmeting: 1000 x 600 mm

 Verpakkingseenheid  Prijs 
 (stuks) (E/m3)

 4 369,75

Platte daken

Daken
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  Afschot 10 mm/m(1)   Afschot 15 mm/m(2)

 Plaatnr. Begindikte Einddikte Plaatnr. Begindikte Einddikte
  (mm) (mm)  (mm) (mm)
 A01 50 60 B01 50 65
 A02 60 70 B02 65 80
 A03 70 80 B03 80 95
 A04 80 90 B04 95 110
 A05 90 100 B05 110 125
 A06 100 110 B06 125 140
 A07 110 120 B07 140 155
 A08 120 130

 A09 130 140
 A10 140 150

  Afschot 20 mm/m(3)   Afschot 25 mm/m(4)

 Plaatnr. Begindikte Einddikte Plaatnr. Begindikte Einddikte
  (mm) (mm)  (mm) (mm)
 C01 50 70 D01 50 75
 C02 70 90 D02 75 100
 C03 90 110 D03 100 125
 C04 110 130 D04 125 150
 C05 130 150

(1) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 100 mm dik aanbrengen.
(2) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 105 mm dik aanbrengen.
(3) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 100 mm dik aanbrengen.
(4) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 100 mm dik aanbrengen.

Assortiment 
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Tauroxx

Afmetingen: 2000 x 600 mm 
en 1000 x 600 mm

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met 
goede beloopbaarheidsprestaties. 
Geintegreerde harde toplaag door gepatenteerde 
Dual Density productietechnologie.

Tauroxx is geschikt voor:
-  Losliggende dakbedekkingssystemen met 

ballast;
-  Mechanisch bevestigde dakbedekkings-
 systemen;
-  Met warme bitumen gekleefde dakbedekkings-
 systemen;
-  Gelijmd met koudlijm op basis van PU als 

onder legplaat met een Rhinoxx (afschot) 
bovenop ver lijmd met dezelfde PU-lijm;

-  Tauroxx kan gekleefd in warme bitumen, 
mechanisch bevestigd of losgelegd met 
ballast toegepast worden.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,040 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n  Druksterkte bij 10% vervorming min. 50 kPa
n Ponsweerstand minimaal 100 kPa
n Drukvastheidsklasse UEAtc-C
n Verpakt op stroken (in folie gewikkeld)
n CE gemarkeerd
n FM approved
n KOMO

 Dikte Prijs RD Inhoud Inhoud  
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) 2000 x 600 mm 1000 x 600 mm 
    losse platen (m2) losse platen (m2)
 
  50*  1,25 57,6 28,8
 60  1,50 48,0 24,0
 70  1,75 40,8 21,6
 80  2,00 36,0 18,0
 90  2,25 31,2 15,6
 100  2,50 28,8 14,4
 110  2,75 26,4 12,0
 120  3,00 24,0 12,0
 130  3,25 21,6 9,6
 140  3,50 21,6 9,6
 150  3,75 19,2 9,6
 160  4,00 19,2 9,6
 170  4,25 16,8 8,4
 180  4,50 14,4 14,4

Andere diktes op aanvraag
* Mono densiteit

10,90
11,80
13,30
14,95
16,65
18,35
20,05
21,75
23,45
25,20
27,05
28,95
34,65
36,70
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Caproxx Energy

Afmetingen: 2000 x 600 mm 
en 1000 x 600 mm

Caproxx Energy is een drukvaste dakisolatie-
plaat met een lichter gewicht en een verbeterde 
thermische prestatie. Geïntegreerde harde 
toplaag door gepatenteerde Dual Density 
productietechnologie. 

Caproxx Energy is geschikt voor:
-  Losliggende dakbedekkingssystemen met 

ballast;
-  Mechanisch bevestigde dakbedekkings-
 systemen;
-  Gelijmd met koudlijm op basis van PU als 

onderlegplaat met een Rhinoxx (afschot) 
bovenop verlijmd met dezelfde PU-lijm.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,038 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n Ponsweerstand minimaal 120 kPa
n Druksterkte bij 10% vervorming 40 kPa
n Verpakt op stroken (in folie gewikkeld)
n  Drukvastheidsklasse UEAtc-C (getest op dikte 

150 mm)
n CE gemarkeerd
n FM approved

 Dikte Prijs RD Inhoud Inhoud  
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) 2000 x 600 mm 1000 x 600 mm 
    losse platen (m2) losse platen (m2)
 
 60  1,55 48,0 24,0
 70  1,80 43,2 21,6
 80  2,10 36,0 18,0
 90  2,35 33,6 16,8
 100  2,60 28,8 14,4
 110  2,85 26,4 12,0
 120  3,15 24,0 12,0
 130  3,40 21,6 9,6
 140  3,65 21,6 9,6
 150  3,90 19,2 9,6
 160  4,20 19,2 9,6
 170  4,45 16,8 8,4
 180  4,70 14,4 8,4
 190  5,00 14,4 7,2
 200  5,25 14,4 7,2

Andere diktes op aanvraag

10,55
11,85
13,25
14,50
15,90
17,45
18,95
20,35
21,75
23,30
24,45
26,05
27,55
29,10
30,15
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ROCKWOOL Gootlijnafschot 303 (Dubbelzijdig)

 Code Moduul Inhoud Prijs 
   verpakking (€/pak)

 303500 ABCD ABCD 124,10
 303501 E E 67,50
 303502 F F 88,85
 303503 G G1+U1 124,95
 303504 H H1+H2+U1 154,65
 303505 I I1+I2+U2 198,15
 303506 J J1+J2+U2 193,25
 303507 K K1+K2+U2+U2 260,40
 303508 L L1+L2+U2+U2 306,95

U1: 1 onderlegplaat van 80 mm
U2: 2 onderlegplaten van 80 mm
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Service artikelen

Cannelurevulling

Schotten voor de afdichting boven scheidingsmuren 
en cannelures aan de onderzijde van diverse 
geprofileerde stalen dakplaten.

Prijs op aanvraag.

Steenwol ingeseald in akoestisch open, brandveilig 
gemodificeerde HDPE-folie.

Prijs op aanvraag.

 Inhoud verpakking Prijs
 (kg/per bus) (E/bus)

 10,4 274,00

 Profiel Afmeting H x B x L
  (mm)

 106 100 x 110/40 x 1200
 135 130 x 160/40 x 1200
 153 150 x 165/40 x 1200
 158 150 x 130/40 x 1200

INSTA-STIK® 
INSTA-STIK® is een professioneel één-components 
polyurethaan kleefmiddel dat wordt geleverd in een 
draagbare druktank waarbij geen externe compressor 
nodig is.
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ROCKWOOL Schotten
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Akoestisch Membraan
 Variant Afmeting
  L x B x D (mm)

Akoestisch Membraan 5 kg 6050 x 1220 x 2,6
Akoestisch Membraan 10 kg 4000 x 1200 x 5,2

Rockfol SK
Rockfol SK is een koud zelfklevend dampscherm met 
een aluminiumfolie cachering voor platte daken met 
een dakvloer in geprofileerde staalplaten of in houten 
platen. Het product is mandragend en voldoet door zijn 
dampremmende waarde ruim aan de hoogste 
dampschermklasse E4.

 Afmeting Prijs
 per rol (m) (E/m2)

 25 x 1,58 7,55

Ontwerpservice voor afschotisolatie
Op basis van actuele gebouwgegevens verzorgt 
ROCKWOOL een legplan voor afschotisolatie. Daarbij 
streven we niet alleen naar een optimale afwatering, 
maar ook naar een plan dat een zo economisch 
mogelijk materiaalgebruik en een efficiënte 
verwerking mogelijk maakt.
Voor meer informatie, neem contact op via 
afschot@rockwool.nl.

Platte daken

Daken

Services

Service artikelen

Flexibele laag van polymerisch materiaal met een zeer 
hoge densiteit.
Toepassing van het Akoestisch Membraan in 
combinatie met ROCKWOOL platdakisolatieplaten 
garandeert optimale economische en akoestische 
prestaties bij platte daken met een lichte dakvloer 
zoals in geprofileerde staalplaten en in houten platen. 
Het is een ideale oplossing voor gebouwen, waaraan 
hoge eisen worden gesteld ten aanzien van 
akoestische prestaties. Bijvoorbeeld bioscopen, 
gebouwen in de omgeving van vliegvelden, 
muziekcentra, stadions, winkel ruimtes of ruimtes met 
geluidsintensieve machines. 
Het product is geschikt voor zowel nieuwbouw als 
renovatie.
Prijs op aanvraag.
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Gevelsluitende elementen (GSE ) en Houtskeletbouw (HSB)
Bij berekening van de RC-waarde is er een onderscheid tussen 
constructies die prefab onder kwaliteitsborging (2% correctie) 
of in het werk (5% correctie) worden gemaakt.
Dit aspect is met name bij houtbouw constructies van groot 
belang. Op basis van de hierna genoemde ‘basisuitgangs-
punten’ is een aantal voorbeelden uitgewerkt voor een houten 
gevelconstructie. 

  Rm (m2.K/W)

1. Baksteen metselwerk, dikte 100 mm 0,10
2. Niet geventileerde luchtspouw 
 ≥ 20 mm 0,18
3.  Dampdoorlatende, waterkerende 
 folie 0,00
4. Houten stijl- en regelwerk voorzien 
 van BouwPlaat 211/221 zie tabel
5. Dampremmende- en luchtdichte 
 laag 0,00
6. Gipskarton plaat, dikte 12,5 mm 0,05

  Rm (m2.K/W)

1. Houten buitenafwerking op 
 regelwerk 0,00
2. Sterk geventileerde luchtspouw 0,00
3. Dampdoorlatende, waterkerende 
 folie 0,00
4. Houten stijl- en regelwerk voorzien 
 van BouwPlaat 211/221 zie tabel
5. Dampremmende- en luchtdichte 
 laag 0,00
6. Gipskarton plaat, dikte 12,5 mm 0,05

Houtbouw en wanden
Voorbeeldconstructies houtbouw
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Basisuitgangspunten RC berekening
n  Bij metselwerk buitenblad: Totale overgangsweerstand 
 (Rsi + Rse) = 0,17 m2.K/W. Niet geventileerde luchtspouw 
 Rm = 0,18 m2.K/W en Rm = 0,57 m2.K/W voor de niet 
 geventileerde luchtspouw met Rockfit 433 HP.
n  Bij houten gevelbekleding: Totale overgangsweerstand 
 (Rsi + Rse) = 0,26 m2.K/W en sterk geventileerde luchtspouw 
 Rm = 0,00 m2.K/W (inclusief bekleding).
n  Isolatiemateriaal wordt elementvullend aangebracht.
n  Berekening met 2% correctie (vervaardigd en geïnstalleerd 

onder gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem).
n  Gipskarton λreken = 0,25 W/m.K.
n  Houten stijl-en regelwerk, 450 kg/m3,  λreken = 0,12 W/m.K.
n  λ = 1,00 W/m.K voor baksteen metselwerk.

Opmerkingen
1.  De invloed van spouwankers wordt niet apart uitgerekend 

maar is toegerekend aan het hout. De invloed van RVS 
spouwankers, diameter 4 mm, 4 per m2 door de doorgaande 
isolatielaag is wel in rekening gebracht.

2.  Bij in het werk opgebouwde houtbouw constructies dient 
uitgegaan te worden van 5% correctie.

  Rm (m2.K/W)

1. Baksteen metselwerk, dikte 100 mm 0,10
2.  Niet-geventileerde luchtspouw 
 ≥ 20 mm 0,57
3. Doorgaande isolatielaag 
 Rockfit 433 HP 1,47
4. Houten stijl- en regelwerk voorzien 
 van BouwPlaat 211 (VARIO) zie tabel
5. Dampremmende- en luchtdichte 
 laag 0,00
6. Gipskarton plaat, dikte 12,5 mm 0,05

Baksteen buitenblad Houten buitenafwerking Baksteen buitenblad met doorgaande 
isolatielaag
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Gevelsluitend element met metselwerk buitenblad

Houtbouw en wanden

 houtpercentage
 Dikte* RD 12% 14% 16% 18% 20% 22%
 140 4,00 3,35 3,24 3,14 3,05 2,96 2,87
 170 4,85 4,00 3,87 3,75 3,63 3,52 3,42
 195 5,55 4,55 4,39 4,25 4,12 3,99 3,88
 220** 6,25 5,09 4,92 4,75 4,60 4,46 4,33
 245** 7,00 5,63 5,44 5,26 5,09 4,94 4,79

 houtpercentage
 Dikte* RD 12% 14% 16% 18% 20% 22%
 140 4,10 3,41 3,30 3,19 3,09 3,00 2,91
 170 5,00 4,08 3,94 3,81 3,69 3,57 3,47
 195 5,70 4,63 4,47 4,32 4,18 4,05 3,93
 220** 6,45 5,18 5,00 4,83 4,68 4,53 4,39
 245** 7,20 5,74 5,53 5,35 5,17 5,01 4,86

 houtpercentage
 Dikte* RD 12% 14% 16% 18% 20% 22%
 140 4,00 3,08 2,97 2,86 2,77 2,68 2,60
 170 4,85 3,73 3,59 3,47 3,35 3,25 3,14
 195 5,55 4,27 4,12 3,97 3,84 3,72 3,60
 220** 6,25 4,81 4,64 4,48 4,33 4,19 4,06
 245** 7,00 5,35 5,16 4,98 4,82 4,66 4,51

 houtpercentage
 Dikte* RD 12% 14% 16% 18% 20% 22%
 140 4,10 3,14 3,02 2,91 2,81 2,72 2,63
 170 5,00 3,80 3,66 3,53 3,41 3,30 3,19
 195 5,70 4,35 4,19 4,04 3,90 3,77 3,65
 220** 6,45 4,91 4,73 4,56 4,40 4,25 4,12
 245** 7,20 5,46 5,26 5,07 4,90 4,73 4,58

RC -waarden met BouwPlaat 211

RC -waarden met BouwPlaat 221

RC -waarden met BouwPlaat 211

RC -waarden met BouwPlaat 221

Gevelsluitend element met houten buitenafwerking

* De vermelde dikte is de laagdikte van de isolatie, waar het houten stijl- en regelwerk deel van uitmaakt.  
** In twee lagen.

* De vermelde dikte is de laagdikte van de isolatie, waar het houten stijl- en regelwerk deel van uitmaakt.  
**  In twee lagen.

Voor alle thermische berekeningen kunt u op www.rockwool.nl/rekenhulp het programma ROCKWOOL Rekenhulp 
raadplegen.
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Gevelsluitend element met een doorgaande isolatielaag met metselwerk buitenblad

Houtbouw en wanden

  doorgaande isolatielaag                        houtpercentage
 Dikte* op het stijl- en regelwerk 12% 14% 16% 18% 20% 22%
 90 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 4,06 3,99 3,93 3,87 3,81 3,75
 120 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 4,71 4,62 4,53 4,45 4,37 4,30
 140 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 5,15 5,04 4,94 4,84 4,75 4,67
 170 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 5,80 5,67 5,54 5,43 5,32 5,23

  doorgaande isolatielaag                        houtpercentage
 Dikte* op het stijl- en regelwerk 12% 14% 16% 18% 20% 22%
 90 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 4,10 4,03 3,96 3,89 3,84 3,78
 120 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 4,77 4,67 4,57 4,49 4,41 4,34
 140 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 5,21 5,09 4,99 4,89 4,80 4,72
 170 Rockfit 433 HP dikte 50 mm 5,87 5,73 5,60 5,49 5,39 5,29

RC-waarden met Bouwplaat 211 tussen stijl- en regelwerk

RC-waarden met Bouwplaat 221 tussen stijl- en regelwerk
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* De vermelde dikte is de laagdikte van de isolatie, waar het houten stijl- en regelwerk deel van uitmaakt.
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Houten constructies en wanden

Houtbouw en wanden

BouwPlaat 221

BouwPlaat 211

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets
      Type A Type A Type A 
 30  0,85 9,60 16 22 211,20 1
 40  1,15 6,00 10 26 156,00 *
 50  1,45 4,80 8 26 124,80 *
 75  2,20 3,60 6 22 79,20 *
 100  2,90 2,40 4 26 62,40 *
 120  3,50 2,40 4 22 52,80 *
 125  3,65 2,40 4 20 48,00 *
 140  4,10 1,80 3 24 43,20 *
 150  4,40 1,80 3 22 39,60 *
 170  5,00 1,20 2 28 33,60 *
 195  5,70 1,20 2 26 31,20 *

Afmeting: 1000 x 600 mm

Afmeting: 1000 x 600 mm BouwPlaat 221 is een stevige steenwolplaat 
(circa 55 kg/m3) met zeer goede thermische, 
brandwerende en akoestische eigenschappen.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,034 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ Pakken/ m2/ m2/ Min. afname Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak  pallet  pallet pallet pallet pallets pallets
      Type A Type B Type A Type B Type A Type B* 
 25 2,85 0,70 9,60 16 26 - 249,60 - 4 -
 30 3,35 0,85 9,60 16 22 10 211,20 96,00 1 2
 40 4,45 1,10 7,20 12 22 10 158,40 72,00 1 10
 50 5,55 1,40 7,20 12 20 8 144,00 57,60 1 10
 60 6,60 1,70 4,80 8 22 10 105,60 48,00 1 10
 75 8,20 2,10 4,80 8 20 - 96,00 - 5 -
 80 8,75 2,25 3,60 6 22 - 79,20 - 6 -
 100 10,85 2,85 3,60 6 20 - 72,00 - 1 -
 120 13,15 3,40 2,40 4 22 - 52,80 - 5 -
 140 15,30 4,00 2,40 4 20 - 48,00 - 5 -
 160 17,50 4,55 1,80 3 22 - 39,60 - 7 -
 170 18,60 4,85 1,80 3 20 - 36,00 - 1 -
 180 19,60 5,10 1,80 3 20 - 36,00 - 5 -
 195 21,25 5,55 1,20 2 26 - 31,20 - 5 -

BouwPlaat 211 is een stevige, veerkrachtige 
steenwolplaat (circa 45 kg/m³) met zeer goede 
thermische, akoestische en brandwerende 
eigenschappen. 

Geschikt voor isolatie van hout-, wand- en 
plafondconstructies.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

4,00
5,40
6,80

10,20
13,45
16,05
16,80
18,80
20,20
23,00
26,50

Andere diktes op aanvraag
* Op aanvraag

Andere diktes op aanvraag
* Toeslag Pallets Type B: 6% op brutoprijs



39

Houten constructies en wanden

Houtbouw en wanden

Bekleding BouwPlaten
 Type  Prijs    
  (E/m2) 
Eenzijdig zwart mineraalvlies   …-652 2,65
Eenzijdig naturel mineraalvlies ...-654 2,65
Eenzijdig sterk dampremmend alu-papierlaminaat …-216 3,05
Eenzijdig sterk dampremmend aluminium laminaat ...-319 3,55
Volledig in zwart PE ingeseald …-550 Op aanvraag

BouwPlaat 210

Afmeting: 1200 x 600 mm BouwPlaat 210 is een lichte en veerkrachtige 
steenwolplaat.

BouwPlaat 210 is geschikt voor thermische, 
geluidsisolerende en brandwerende vulling in 
metalen en houten binnenwanden of voorzet-
wanden en isolatie van hout, wand- en plafond-
constructies.

Naast de onbeklede versie is BouwPlaat 210 
naargelang de toepassing ook verkrijgbaar:
n  met eenzijdig zwart mineraalvlies;
n  met eenzijdig naturel mineraalvlies;
n  met eenzijdig sterk dampremmend alu-papier-
 laminaat;
n  met eenzijdig sterk dampremmend aluminium 

laminaat.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n  λD = 0,037 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ Pakken/ m2/ m2/ Min. afname Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak  pallet pallet  pallet pallet pallets pallets
      Type A Type B Type A Type B Type A Type B 
 40  1,05 10,80 15 16 8 172,80 86,40 1 1
 45  1,20 7,20 10 22 8 158,40 69,12 1 1
 50  1,35 8,64 12 16 8 138,24 69,12 1 1
 60  1,60 7,20 10 16 8 115,20 57,60 1 1
 70  1,85 5,76 8 16 8 92,16 46,08 1 1
 75  2,00 5,76 8 16 - 92,16 - 1 -
 90  2,40 4,32 6 16 - 69,12 - 1 -
 100  2,70 4,32 6 16 - 69,12 - 1 -
 120  3,20 3,60 5 16 - 57,60 - 1 -
 140  3,75 2,88 4 16 - 46,08 - 1 -
 160  4,30 2,16 3 22 - 47,52 - 1 -
 170  4,55 2,16 3 20 - 43,20 - 1 -
 190  5,10 2,16 3 16 - 34,56 - 1 -

3,80
4,20
4,50
5,40
6,35
6,75
8,20
9,00

10,80
12,65
14,35
15,25
17,20

Andere diktes op aanvraag
* Toeslag Pallets Type B: 6% op brutoprijs
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Minimale afnames op aanvraag
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Houten constructies en wanden

Houtbouw en wanden

BouwPlaat 211 VARIO

Afmetingen: 1200 x 380 mm 
en 1200 x 580 mm

Stevige, veerkrachtige steenwolplaat met zeer 
goede thermische, akoestische en brandweren-
de eigenschappen. De speciale zijkant van de 
VARIO kan wel 50 mm worden samengeduwd en 
is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te
snijden. Dit dankzij de ‘harmonica’ zijkant 
(gepatenteerd productieproces).

Geschikt voor isolatie van hout-, wand- en 
plafondconstructies.

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets
      Type A Type A Type A 
A:1200 x 380 mm
 90  2,55 4,56 10 17 77,52 5
 120  3,40 2,74 6 21 57,46 5
 140  4,00 2,74 6 18 49,25 5
 170  4,85 2,74 6 14 38,36 7
B: 1200 x 580 mm       
 90  2,55 4,18 6 16 66,82 5
 120  3,40 3,48 5 16 55,68 5
 140  4,00 2,78 4 16 44,54 6
 170  4,85 2,09 3 20 41,76 6

Andere diktes op aanvraag

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

10,10
13,40
15,55
18,90

10,10
13,40
15,55
18,90

Labelrock 406

Labelrock 406 is een Dual Density steenwolplaat 
waarop aan de zichtzijde een afwerking van circa 
10 mm gipskarton is verlijmd. Onderaan de plaat 
is een zone van 30 mm steenwol zonder 
gipskarton. Deze dient als thermische voeg, 
alsook voor het passen van de juiste hoogte.

Labelrock 406 wordt toegepast als voorzetwand 
voor thermische en akoestische isolatie.

 Dikte Prijs* Rm Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pallet pallet pallets
    Type A Type A Type A 
 10+40  1,20 25 78,00 1
 10+60  1,75 18 56,16 1
 10+80  2,40 14 43,68 1
 10+100  2,95 11 34,32 1
 10+120  3,50 9 28,08 1

* Prijs op aanvraag

n Euro-brandklasse A2-s1, d0, 
 volgens NEN-EN 13501-1

Afmetingen: 2600 x 1200 mm
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Houten constructies en wanden

Houtbouw en wanden
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Service artikelen  |  Rockfol PE

Informatie en prijzen: zie pagina 24.

Service artikelen  |  Rocktect Intello Climate 

Informatie en prijzen: zie pagina 24.
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Houten constructies en wanden

Houtbouw en wanden

BouwPlaat 201 VARIO

ROCKWOOL VARIO past altijd

BouwPlaat 201 VARIO is een lichte, veerkrachtige 
steenwolplaat met zeer goede thermische, 
akoestische en brandwerende eigenschappen. 
De speciale zijkant van de VARIO kan wel 50 mm 
worden samengeduwd en is hierdoor altijd 
klemmend, zonder op maat te snijden. 
Dit dankzij de ‘harmonica’ zijkant (gepatenteerd 
productieproces).

Geschikt voor isolatie van geprefabriceerde 
houten elementen zoals hout-, wand- en 
plafondconstructies.

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,037 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n CE gemarkeerd

 Dikte  Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ Pakken/ m2/ m2/ Min. afname Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallet pallet pallets pallets
      Type A Type B Type A Type B Type A Type B* 
A:1200 x 380 mm
 75  2,00 5,47 12 17 - 93,02  1 -
 90  2,40 4,56 10 17 8 77,52 36,48 1 2
 100  2,70 4,56 10 15 - 68,40 - 1 -
 120  3,20 3,65 8 16 - 58,37 - 1 -
 140  3,75 3,65 8 14 - 51,07 - 1 -
 160  4,30 2,74 6 16 - 43,78 - 6 -
B: 1200 x 580 mm       
 90  2,40 4,18 6 16 8 66,82 33,41 1 2
 100  2,70 4,18 6 16 - 66,82 - 1 -
 120  3,20 3,48 5 16 - 55,68 - 1 -
 140  3,75 2,78 4 16 - 44,54 - 1 -
 160  4,30 2,09 3 22 - 45,94 - 1 -

De BouwPlaat VARIO is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van geprefabriceerde houten elementen.
De speciale zijkant van de VARIO kan wel 50 mm worden samengeduwd. Hij past daardoor altijd beter
tussen twee stijlen en vult de ruimte steeds voor 100%. Dat levert niet alleen de hoogste isolatiewaarde 
op, maar ook een besparing in manuren van ca. 25%. De VARIO hoeft immers niet meer precies 
passend te worden gesneden.

7,30
8,75
9,70

11,65
13,50
15,50

8,75
9,70

11,65
13,50
15,50

Andere diktes op aanvraag
* Toeslag Pallets Type B: 6% op brutoprijs

Afmetingen: 1200 x 380 mm 
en 1200 x 580 mm
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Zwevende vloeren

Vloeren

Zwevende VloerPlaat 504

Zwevende VloerPlaat 501

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets
      Type B Type B Type B 
 20  0,55 6,00 10 24 144,00 2
 30  0,75 3,60 6 24 86,40 2
 40  1,00 3,00 5 24 72,00 2
 50  1,25 2,40 4 24 57,60 2
 60  1,50 1,80 3 24 43,20 2
 80  2,00 1,80 3 20 36,00 2
 100  2,50 1,20 2 24 28,80 2
 120  3,00 1,20 2 20 24,00 2

 Dikte Prijs RD m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets
      Type B Type B Type B 
 20  0,55 8,40 14 16 134,40 2
 25  0,70 7,20 12 16 115,20 2
 30  0,85 6,00 10 16 96,00 2

Afmeting: 1000 x 600 mm

Afmeting: 1000 x 600 mm

Zwevende VloerPlaat 504 is een zeer harde 
steenwolplaat met een hoge weerstand tegen 
indrukking.
Zwevende VloerPlaat 504 is geschikt voor 
thermische isolatie van in het werk gestorte 
betonvloeren en contactgeluidsisolatie van 
zwaar belaste zwevende steen of houtachtige 
dekvloeren met een gebruiksbelasting tot 
4 kPa (circa 400 kg/m2).
Een bijkomende toepassing van de Zwevende 
VloerPlaat 504 is de thermische isolatie van de 
begane grondvloer op vaste grondslag.

Zwevende VloerPlaat 501 is een harde steenwol-
plaat met een zeer gunstige dynamische stijf-
heid.

Zwevende VloerPlaat 501 is geschikt voor 
contactgeluidsisolatie van zwevende steen-
achtige dekvloeren met een gebruiksbelasting 
tot 2 kPa (circa 200 kg/m2).

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n  λD = 0,040 W/m.K, dikte 20 mm λD = 0,035 W/m.K, 

volgens NEN-EN 12667
n Samendrukbaarheidsklasse CP3 
 (dikte 20-120 mm), volgens NEN-EN 12431
n CE gemarkeerd

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n Samendrukbaarheidsklasse CP5, 
 volgens NEN-EN 12431
n CE gemarkeerd 

5,25
9,35

12,40
15,55
18,75
24,80
31,10
37,25

5,00
6,20
7,80

Andere diktes op aanvraag
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Zwevende vloeren

Vloeren

Floorrock HP

Afmeting: 1000 x 625 mm Extra harde steenwolplaat met hoge weerstand 
tegen indrukking.
Floorrock HP wordt toegepast als thermische 
isolatie en als contactgeluidsisolatie van steen-
achtige dekvloeren met een gebruiksbelasting 
tot 10 kPa (ca 1000 kg/m2).

n Euro-brandklasse A1, volgens 
 NEN-EN 13501-1
n  λD = 0,035 W/m.K, volgens NEN-EN 12667
n  Samendrukbaarheidsklasse CP2, volgens 

NEN-EN 12431 
n CE gemarkeerd

 Dikte  Prijs   RD m2/ Platen/ Pakken/ m2/ Min. afname
 (mm) (E/m2) (m2.K/W) pak pak pallet pallet pallets
      Type B Type B Type B 
 12  0,35 10,00 16 24 240,00 2
 20  0,55 6,25 10 24 150,00 2
 25  0,70 5,00 8 24 120,00 2
 30  0,85 5,00 8 20 100,00 2
 40  1,10 3,75 6 20 75,00 2

5,45
8,05

11,05
13,05
19,10

Service artikel  |  ROCKWOOL KantStrook
 L x H x D Stuks/ Prijs
  doos (E/doos)
Kantstrook 1000 x 100 x 12 48 58,60
 1000 x 150 x 12 48 81,40

ROCKWOOL KantStrook zorgt voor een akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en 
opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

Andere diktes op aanvraag
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Services

 Afmeting Afmeting Afmeting
 pallet pallet pallet
 2,4 x 0,94 m 2,4 x 1,0 m 2,4 x 1,2 m

Rockfit 433 HP    x
Rockfit 433 BP   x
Rockfit 433 PLUS    x
Rockfit 433 DUO   x
Rockfit 433 MONO   x
BouwPlaat 201 VARIO / 211 VARIO  x* x
BouwPlaat 211 / 221  x 
Rockflex 214/224  x 
BouwPlaat 210    x
SpijkerflensDeken 118 x
SpijkerflensDeken 123 x  
Deltaplaat 212  x
Zwevende VloerPlaat 501   x** 
Zwevende VloerPlaat 504   x** 
Floorrock HP  x 
MetaalbouwPlaat 207 (SONO)   x
MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)  x

* Afmeting bij een dikte van 100 mm.

Hoogte Pallet Type A: ca. 2,80 m.

Hoogte Pallet Type B: ca. 1,35 m.

** B pallets

Pallets per volle vracht   
Unit Load type A  16 14 12
Unit Load type B  - 28 24

Pallets per volle vracht voor Rhinoxx(D), Tauroxx, Caproxx

28 pallets grote platen, 56 pallets kleine platen

ROCKWOOL Unit 
Load Service

Service Servicevoorwaarden

Pallet Retour Service   Pallets kunt u vanaf 15 stuks laten ophalen. Neem voor meer informatie over de 
Pallet Retourservice contact op met: 

  Rotom Pallets, Maasbracht
  Faxnr: 0475 46 38 73
  ge@rotom.nl

  Orders voor het ophalen van de pallets kunnen ook rechtstreeks geplaatst 
  worden via:
  http://www.rotom.nl/services/rockwool-pallets-ophaalservice/

Verpakking Voor zover onze artikelen verpakt worden geleverd, is de verpakking bij de prijs inbegrepen. 
De producten worden standaard geleverd in krimpfolie of wikkel, tenzij anders vermeld. 
Het toegepaste polyethyleen voor de krimpfolie of wikkel is vrij van chloor- en zwavelverbindingen 
en geschikt voor recycling.

Se
rv
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es
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Services

Leveringen geschieden franco magazijn of werf per leveradres in Nederland, bij een minimum 
afname zoals verderop omschreven. ROCKWOOL streeft naar een optimale betrouwbaarheid in de 
leverservice.

Artikel  Afname per  Prijs (€/stuk)

Isolatiemes  Speciaal mes om op de meest efficiënte 
 wijze ROCKWOOL isolatie te verwerken. 10 stuks 8,45

 Levertijd 5 werkdagen.

Leverservice

Artikelen

Service Tarief

Plaatsen van tautliners (laadbakken) als  n Brengen + ophalen: € 350,-
mobiel magazijn (55 m3) n Huurtarief € 8,- per kalenderdag  

Tijdlevering n Gratis voor volle wagen leveringen  
 n Tarief € 75,- voor orders 57-114 m3  
 n Tarief € 150,- voor orders < 57 m3

Leverdatum order wijzigingen n Leverdatum wijzigen ≤ 1 dag voor levering: € 250,-

Order (gedeeltelijk) annuleren Platdak producten:  
 n Standaard en niet standaard: 
  ≤ 1 dag voor levering: € 250,-  
 n Maatwerk: mits geproduceerd: factuurwaarde
 Overige producten:  
 n Standaard en niet standaard: 
  ≤ 1 dag voor levering: € 250,-  
 n Maatwerk: mits geproduceerd: factuurwaarde

ROCKWOOL heeft in samenwerking met Van Gansewinkel een retoursysteem ontwikkeld. Steenwolresten worden 
met behulp van containers of bulkzakken op de bouw gescheiden van overig afval, verzameld en opgehaald en 
ter recycling bij ROCKWOOL afgeleverd. Als u meer informatie wilt ontvangen over de mogelijkheden van 
RockCycle of als u gebruik wenst te maken van deze recycleservice, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met Van Gansewinkel:
 
E-mail: rockcycle@vangansewinkel.com
Telefoonnummer: 040 751 41 92

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht om bij een omgevingsvergunningaanvraag voor nieuwbouw van woningen en 
kantoren – met een gebruiksoppervlakte groter dan 100m2 – een milieuprestatieberekening (MPG) in te dienen. 
De softwaretools voor het maken van deze berekening halen de milieudata uit de Nationale Milieudatabase. De 
Nationale Milieudatabase biedt een wetenschappelijke, open en transparante onderbouwing bij de beoordeling 
van bouwproducten. ROCKWOOL is als eerste isolatieproducent in deze database opgenomen en scoort hierin 
zeer goed. De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de onafhankelijk Stichting Bouw Kwaliteit (SBK). 

RockCycle

Nationale 
Milieudatabase
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Condities Algemeen
Alle in deze uitgave vermelde waarden zijn 
indicatieve gemiddelde waarden, onderhevig aan 
fabricagetoleranties. Wij behouden ons het recht 
voor te allen tijde zonder voorafgaande kennis-
geving productspecificaties aan te passen. Voor 
specifieke toepassingen raden wij u daarom aan 
hierover met ons contact op te nemen.
ROCKWOOL B.V. kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van 
(zet) fouten en onvolledigheden. 
Op al onze leveringen en diensten zijn de 
Algemene Voorwaarden van ROCKWOOL B.V., 
ingaande per 1 maart 2016, van toepassing, 
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
Limburg onder nummer 13014428.

Levertijden
Alle producten in deze prijslijst hebben een 
levertijd van 3 tot 6 werkdagen mits besteld voor 
16:30 uur.
Indien in een order twee of meer artikelen met 
verschillende aangegeven levertijden gevraagd 
worden, geldt voor die order de langst 
aangegeven levertijd.

Minimale ordergrootte
Minimum afname per levering:
n Pallet type A: 2 pallets.
n Pallet type B: 4 pallets.
n  Pallets type B dienen verder in veelvouden van 

2 te worden besteld.

Prijzen
Alle prijzen worden weergegeven in euro’s en 
zijn geldig vanaf 1 maart 2016. Alle vorige 
prijslijsten komen hiermee te vervallen. 
De prijzen zijn geldig tot nadere aankondiging. 
Alle prijzen zijn exclusief BTW, welke 
afzonderlijk op de factuur zal worden berekend. 
De vermelde bedragen zijn bruto richtprijzen.

Verwerkingsinformatie
Voor verwerkings- en tilinstructies verwijzen 
wij naar de Technische Productbladen en de 
website www.rockwool.nl.

Services
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1  In deze algemene verkoop- en leveringsvoor-

waarden wordt verstaan onder:
 •  “ROCKWOOL”: ROCKWOOL BV, ingeschreven 

in het Nederlandse handelsregister onder 
nummer 13014428 dan wel een aan haar geli-
eerde vennootschap; 

 •  “product” of “producten”: door ROCKWOOL 
aangeboden dan wel geleverde zaken, syste-
men en/of programmatuur;

 •  “dienst” of “diensten”: door ROCKWOOL aan-
geboden dan wel geleverde diensten;

 •  “Opdrachtgever”: natuurlijk persoon of rechts-
persoon, die een opdracht aan ROCKWOOL 
verstrekt c.q. een order plaatst ter levering van 
producten en/of diensten.

1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen van ROCKWOOL en/of op alle met 
ROCKWOOL gesloten overeenkomsten alsmede 
op de uitvoering daarvan. 

1.3  Deze voorwaarden zijn van toepassing met uit-
sluiting van eventuele door de (potentiële) 
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4  Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen 
kan door de Opdrachtgever slechts een beroep 
worden gedaan indien en in zoverre deze door 
ROCKWOOL schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 - Aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten
2.1  Alle aanbiedingen van ROCKWOOL zijn vrijblij-

vend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedin-
gen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

2.2  ROCKWOOL is slechts gebonden indien zij de 
aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft 
bevestigd dan wel met de uitvoering is begon-
nen. 

2.3  Eventuele of beweerde onjuistheden in de order-
bevestiging van ROCKWOOL dienen binnen 2 
werkdagen na de datum van de bevestiging 
schriftelijk aan ROCKWOOL te worden bericht, 
bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht 
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te 
geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden 
is.

2.4  Mondelinge toezeggingen of afspraken door of 
met haar personeel binden ROCKWOOL alleen 
indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5  Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele 
wijzigingen van de overeenkomst integraal van 
toepassing.

Artikel 3 - Conformiteit
3.1  Vermeldingen van hoeveelheden, kwaliteit, pres-

taties en/of andere eigenschappen met betrek-
king tot haar producten worden met zoveel 
mogelijk zorg gedaan, maar ROCKWOOL kan er 
niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkin-
gen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden 
daarom bij benadering en zijn niet bindend. De 
Opdrachtgever dient de overeenstemming met 
door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL 
overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, pres-
taties en/of andere eigenschappen bij inont-
vangstneming van de producten te controleren. 

3.2  Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclame-
materiaal en aanbiedingen binden ROCKWOOL niet.

3.3  De Opdrachtgever dient zich er van te vergewis-
sen dat de door hem te bestellen en/of bestelde 
producten en de daarbij behorende verpakking, 
etikettering en andere informatie voldoen aan 
alle in het land van bestemming daaraan gestel-
de voorschriften van overheidswege. Het gebruik 
van de producten en de conformiteit met de 
bepalingen van overheidswege is voor risico van 
de Opdrachtgever.

Artikel 4 - Gegevens en vrijwaring
4.1  De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volle-

digheid en betrouwbaarheid van de door of 
namens hem aan ROCKWOOL verstrekte gege-
vens en informatie. ROCKWOOL is eerst gehouden 
tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de 
Opdrachtgever alle redelijkerwijs door ROCKWOOL 
verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. 
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet 
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 
ROCKWOOL staan of indien de Opdracht-gever op 
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, 
heeft ROCKWOOL daarnaast het recht om de daar-
door ontstane kosten volgens de bij haar gebruike-
lijke tarieven in rekening te brengen.

4.2  Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden 
naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwij-
zingen van de Opdrachtgever, zal ROCKWOOL de 
Opdrachtgever hiervoor een separate prijs in 
rekening brengen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.

4.3  In geval van bewerking of verwerking dan wel 
het confectioneren van halffabricaten van 
ROCKWOOL door of namens de Opdrachtgever, 
geschiedt dit met inachtneming van de intellec-
tuele eigendomsrechten van ROCKWOOL en/of 
derden. De Opdrachtgever staat in voor de nako-
ming van deze verplichting door de door hem 
ingeschakelde derden. De Opdrachtgever vrij-
waart ROCKWOOL voor alle aanspraken van 
derden voortvloeiende uit deze bewerking of 
verwerking dan wel het confectioneren en de 
gevolgen van toepassing van deze bewerkte of 
verwerkte dan wel geconfectioneerde zaken.

4.4  De Opdrachtgever zal ROCKWOOL alsmede 
medewerkers van ROCKWOOL voorts vrijwaren 
voor aanspraken van derden, medewerkers van 
ROCKWOOL daaronder begrepen, die in verband 
met de uitvoering van de overeenkomst schade 
lijden als gevolg van het handelen of nalaten van 
de Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledig-
heid van door of namens de Opdrachtgever ver-
strekte gegevens of informatie en/of onveilige 
situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 5 - Beschrijvingen, modellen en 
hulpmiddelen
5.1  Door ROCKWOOL uitgebrachte offertes, alsme-

de door ROCKWOOL vervaardigde of verstrekte 
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, 
modellen, adviezen, opgaven en andere infor-
matie, gereedschappen, ontwerpen, materiaal-
lijsten, door ROCKWOOL ter beschikking gestel-
de (proef)producten, (proef)apparatuur of (proef)
programmatuur, blijven de eigendom van 
ROCKWOOL, ongeacht of daarvoor kosten aan 
de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

5.2  De auteursrechten en/of overige intellectuele 
eigendomsrechten van alle door ROCKWOOL, al 
dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, ver-
vaardigde of aan de Opdrachtgever verstrekte 
zaken, adviezen e.d. als genoemd in 5.1 komen 
toe aan ROCKWOOL.

5.3  De in 5.1 en 5.2 vermelde zaken, adviezen e.d. 
mogen zonder toestemming van ROCKWOOL 
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd 
of openbaar gemaakt of aan derden worden 
getoond, ter beschikking gesteld, vervreemd of 
bezwaard, behoudens de schriftelijke toestem-
ming van ROCKWOOL.

5.4  De informatie die besloten ligt in de in 5.1 en 5.2 
vermelde zaken, adviezen e.d. blijft exclusief 
voorbehouden aan ROCKWOOL, ook al zijn daar-
voor kosten aan de Opdrachtgever in rekening 
gebracht.

Artikel 6 - Programmatuur
6.1  Indien ROCKWOOL programmatuur aan de 

Opdrachtgever ter beschikking stelt, wordt 
daarmee door ROCKWOOL een niet-exclusief 
recht tot het gebruik van de programmatuur aan 
de Opdrachtgever verleend. Het elders in deze 
algemene voorwaarden bepaalde is onvermin-
derd van toepassing, tenzij en voor zover in dit 
artikel 6 anders is bepaald.

6.2  De Opdrachtgever zal de met ROCKWOOL over-
eengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt 
naleven. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever 
omvat uitsluitend het recht om de programma-
tuur te laden en uit te voeren.

6.3  De programmatuur mag door de Opdrachtgever 
uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie 
worden gebruikt op de verwerkingseenheid en 
voor een bepaald aantal of soort gebruikers of 
aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is 
verstrekt. Het gebruiksrecht kan alleen betrek-
king hebben op meerdere verwerkingseenheden 
en/of gebruikers voor zover dat schriftelijk met 
ROCKWOOL is overeengekomen.

6.4  Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is 
de Opdrachtgever niet toegestaan om de pro-
grammatuur en dragers waarop deze is vastge-
legd te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te 
sublicentiëren, te vervreemden of daarop 
beperkte rechten te vestigen of op welke wijze of 
voor welk doel dan ook ter beschikking van een 
derde te stellen, ook niet indien de betreffende 
derde de programmatuur uitsluitend ten behoe-
ve van de Opdrachtgever gebruikt.

6.5  De Opdrachtgever zal de programmatuur niet 
wijzigen anders dan in het kader van het herstel-
len van fouten en niet gebruiken in het kader van 
de verwerking van gegevens ten behoeve van 
derden. De broncode van de programmatuur en 
de bij de ontwikkeling van de programmatuur 
voortgebrachte technische documentatie wor-
den niet aan de Opdrachtgever ter beschikking 
gesteld.

6.6  Onmiddellijk na het eindigen van het gebruiks-
recht van de programmatuur zal de 
Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exempla-
ren van de programmatuur aan ROCKWOOL 
retourneren.

6.7  ROCKWOOL is nimmer aansprakelijk voor even-
tuele schade voortvloeiende uit of verband hou-
dende met het gebruik van de programmatuur 
en voor verminkte of verloren gegevens, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde 
van ROCKWOOL.

6.8  Indien en voor zover ROCKWOOL programma-
tuur van derden aan de Opdrachtgever ter 
beschikking stelt, zullen voor wat betreft die 
programmatuur de voorwaarden van die derden 
van toepassing zijn in aanvulling op deze alge-
mene voorwaarden. De Opdrachtgever aan-
vaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

6.9  Het is ROCKWOOL toegestaan om technische 
maatregelen te nemen ter bescherming van de 
programmatuur. Indien ROCKWOOL door middel 
van technische bescherming de programmatuur 
heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet 
toegestaan om deze beveiliging te verwijderen of 
te ontwijken.

6.10  De Opdrachtgever staat er voor in dat geen rech-
ten van derden zich verzetten tegen beschik-
baarstelling aan ROCKWOOL van apparatuur, 
programmatuur of materialen met het doel van 
gebruik of bewerking en de Opdrachtgever zal 
ROCKWOOL vrijwaren tegen elke actie die is 
gebaseerd op de bewering dat zodanig beschik-
baar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt 
op enig recht van derden.
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Artikel 7 - Advisering
7.1  ROCKWOOL streeft naar beste vermogen om de 

met haar adviezen, berekeningen, tekeningen en 
andere informatieverstrekking beoogde resulta-
ten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enke-
le garantie. Alle door ROCKWOOL gegeven 
adviezen evenals alle door ROCKWOOL ver-
strekte berekeningen, tekeningen en andere 
opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent 
kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn 
derhalve geheel vrijblijvend en worden door 
ROCKWOOL verstrekt bij wijze van niet-binden-
de informatie.

7.2  Voor enige directe of indirecte schade, in welke 
vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in 
geval van opzet of grove schuld van ROCKWOOL, 
voortvloeiende uit de in 7.1 vermelde advisering 
en/of informatieverstrekking, is ROCKWOOL niet 
aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart 
ROCKWOOL tegen alle aanspraken van derden 
terzake.

7.3  De Opdrachtgever zal alle adviezen, berekenin-
gen, tekeningen, offertes en andere door 
ROCKWOOL verstrekte informatie strikt vertrou-
welijk behandelen en slechts gebruiken voor het 
doel waarvoor de adviezen, berekeningen, teke-
ningen, offertes en/of andere informatie is 
bestemd.

7.4  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de 
inhoud van adviezen, berekeningen, tekeningen, 
offertes en/of andere door ROCKWOOL ver-
strekte informatie zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ROCKWOOL te 
verveelvoudigen, vast te leggen of openbaar te 
maken of op enige andere wijze aan derden ter 
beschikking te stellen, derden daarvan in kennis 
te stellen of daartoe de gelegenheid bieden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom 
8.1  Alle intellectuele en industriële eigendomsrech-

ten met betrekking tot de producten en de vorm-
geving daarvan, programmatuur van ROCKWOOL 
en zaken die ROCKWOOL bij de uitvoering van de 
overeenkomst ontwikkelt, vervaardigt of ver-
strekt en/of gebruikt, daaronder begrepen offer-
tes, tekeningen, verpakkingen, handleidingen, 
reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe 
aan ROCKWOOL. 

8.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om 
enige aanduiding omtrent auteursrechten, mer-
ken, handelsnamen of andere rechten van intel-
lectuele of industriële eigendom uit de produc-
ten, handelsnamen of andere rechten van intel-
lectuele of industriële eigendom uit de produc-
ten, programmatuur en/of andere zaken van 
ROCKWOOL te verwijderen of te wijzigen. 

8.3  ROCKWOOL garandeert dat de door haar gele-
verde producten als zodanig geen inbreuk 
maken op Nederlandse octrooirechten van der-
den. Indien niettemin door ROCKWOOL moet 
worden erkend of door de Nederlandse rechter 
in een rechtsgeding tegen ROCKWOOL bij een 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt 
vastgesteld dat door ROCKWOOL geleverde 
producten wel inbreuk maken op een 
Nederlands octrooi, zal ROCKWOOL hetzij de 
betrokken producten vervangen door producten 
die geen inbreuk maken op het betrokken 
Nederlands octrooi, hetzij een licentierecht 
onder het betrokken octrooi verwerven, hetzij 
de betrokken producten terugnemen tegen 
terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, 
verminderd met de normaal te achten afschrij-
vingen, een en ander naar keuze en uitsluitend 
ter beoordeling van ROCKWOOL. ROCKWOOL is 
in dat geval geen verdere schadevergoeding 

aan de Opdrachtgever verschuldigd en is niet 
gehouden om de Opdrachtgever terzake in of 
buiten rechte te vrijwaren.

8.4  Indien een opdracht uitgevoerd moet worden 
naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwij-
zingen van de Opdrachtgever, garandeert de 
Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op 
intellectuele of industriële eigendomsrechten of 
andere rechten van derden wordt gemaakt. De 
Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle 
aanspraken van derden wegens inbreuk op hun 
intellectuele of industriële eigendomsrechten, al 
dan niet strekkende tot schadevergoeding. 

Artikel 9 - Prijzen
9.1  Door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL 

overeengekomen prijzen zijn inclusief verpak-
kingskosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoer-
rechten, accijnzen en andere belastingen of 
heffingen opgelegd of geheven met betrekking 
tot de producten en het vervoer daarvan, tenzij 
expliciet anders is vermeld.

9.2  Door ROCKWOOL opgegeven prijzen zijn bere-
kend voor aflevering door ROCKWOOL binnen 
Nederland, inclusief Texel maar met uitzonde-
ring van de overige Waddeneilanden. Ten aan-
zien van aflevering door ROCKWOOL buiten 
Nederland gelden de prijzen als aangegeven in 
de voor dat land geldende prijslijsten of offertes 
van ROCKWOOL.

9.3  ROCKWOOL is gerechtigd om voor opdrachten 
beneden een door ROCKWOOL vastgestelde 
omvang een toeslag voor order- en administra-
tiekosten in rekening te brengen overeenkom-
stig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst bij ROCKWOOL geldende rege-
ling.

9.4  ROCKWOOL behoudt zich ten aanzien van nog 
niet afgeleverde producten het recht voor om 
verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoor-
waarden te wijzigen in de op de dag van de afle-
vering geldende prijzen, kortingen en/of ver-
koopvoorwaarden. De Opdrachtgever heeft in 
dat geval het recht om de overeenkomst, voor 
zover niet reeds feitelijk uitgevoerd, middels een 
aan ROCKWOOL aangetekende brief te ontbin-
den binnen 8 dagen na bekendmaking van de 
wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel 
strekt.

9.5  Indien na het aanbod en/of het tot stand komen 
van een overeenkomst kostprijsbepalende facto-
ren, waaronder begrepen belastingen, accijn-
zen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de 
prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door 
ROCKWOOL van derden betrokken) wijzigen, is 
ROCKWOOL gerechtigd de prijzen dienovereen-
komstig aan te passen.

9.6  Indien ROCKWOOL bijkomende diensten op zich 
neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een 
prijs is vastgelegd in de overeenkomst, is zij 
gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoe-
ding in rekening te brengen.

Artikel 10 - Levertijd en aflevering
10.1  De door ROCKWOOL opgegeven en de met haar 

overeengekomen levertijden en termijnen zijn 
bij benadering vastgesteld en zijn niet te 
beschouwen als fatale termijn. Overschrijding 
daarvan verplicht ROCKWOOL niet tot enige 
schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever 
niet het recht zijn uit de overeenkomst voort-
vloeiende verplichtingen niet na te komen of op 
te schorten. De Opdrachtgever is echter 
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, 
indien en in zoverre ROCKWOOL niet binnen 
een door de Opdrachtgever gestelde redelijke 

termijn van tenminste gelijk aan de aanvanke-
lijk opgegeven of overeengekomen levertijd 
alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gege-
ven. ROCKWOOL is in dat geval geen schade-
vergoeding verschuldigd.

10.2  De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst geldende werkom-
standigheden en op tijdige levering van de voor 
de nakoming van de overeenkomst door 
ROCKWOOL benodigde zaken. Indien ten gevol-
ge van een wijziging van werkomstandigheden 
en/of de niet tijdige levering van door ROCKWOOL 
benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de 
levertijd voor zover nodig verlengd.

10.3  De levertijd wordt verlengd met de duur van de 
vertraging die aan de zijde van ROCKWOOL ont-
staat ten gevolge van de niet voldoening door de 
Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting of van hem te vragen 
medewerking met betrekking tot de uitvoering 
van de overeenkomst. 

10.4  De aflevering van de producten geschiedt op het 
moment dat de producten ten behoeve van de 
Opdrachtgever zijn afgezonderd. De producten 
zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever 
van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog 
niet overgedragen.

10.5  ROCKWOOL bepaalt de wijze waarop en door wie 
de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Indien de Opdracht-
gever om een afwijkende wijze van transport ver-
zoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze 
wijze van transport voor rekening van de Opdracht-
gever. 

10.6  Het transport geschiedt voor risico van de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient het 
transport te verzekeren, tenzij anders is over-
eengekomen.

10.7  De Opdrachtgever is verplicht de producten ter-
stond na aankomst op de plaats van bestem-
ming in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever 
draagt zorg voor voldoende laad- en losmoge-
lijkheden en voor een snelle lossing.

10.8  Het laden en lossen alsmede het in-, om- en 
verpakken is voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever, ook indien ROCKWOOL de 
Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.

10.9  Indien de Opdrachtgever de producten niet in 
ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat 
afhalen, worden deze zolang ROCKWOOL zulks 
wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening 
en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. 
ROCKWOOL heeft in dit geval, alsmede bij iedere 
andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de 
Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter 
keuze van ROCKWOOL, hetzij nakoming van de 
overeenkomst te vorderen, hetzij de overeen-
komst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en 
ander onverminderd haar rechten op vergoeding 
van de geleden schade en de gederfde winst, de 
kosten van de opslag daaronder begrepen. 

10.10  ROCKWOOL is niet verplicht om een verzoek van 
de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te 
honoreren. Gaat ROCKWOOL daartoe toch over, 
dan zijn de daaraan verbonden kosten voor reke-
ning van de Opdrachtgever.

10.11  ROCKWOOL is bevoegd een overeenkomst in 
gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen 
van dat gedeelte van de overeenkomst dat is 
uitgevoerd.

10.12  ROCKWOOL bepaalt de wijze waarop de produc-
ten worden verpakt, onverminderd het bepaalde 
in artikel 3.3.

Artikel 11 - Overmacht
11.1  Indien ROCKWOOL door overmacht is verhin-
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derd de overeenkomst na te komen, is 
ROCKWOOL gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en kan zij dienten-
gevolge niet langer worden gehouden aan enige 
levertijd. De Opdrachtgever heeft in dat geval 
geen recht op vergoeding van schade, kosten of 
rente.

11.2  Als een overmachtsituatie zal onder andere 
gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, 
oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of 
stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval 
of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stag-
natie in het vervoer, storende wettelijke bepa-
lingen, beperkingen van invoer/uitvoer of ande-
re beperkingen van overheidswege, gebrek aan 
grondstoffen, door ROCKWOOL onvoorziene 
problemen bij productie of transport, alsmede 
elke andere omstandigheid die niet uitsluitend 
van de wil van ROCKWOOL afhankelijk is, zoals 
de niet of niet tijdige levering van zaken of dien-
sten door derden die door ROCKWOOL zijn 
ingeschakeld.

11.3  Indien sprake is van een overmachtsituatie is 
ROCKWOOL bevoegd de overeenkomst voor het 
niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke 
verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsi-
tuatie langer dan 6 weken duurt, is ook de 
Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor 
het niet uitvoerbare gedeelte door een schrifte-
lijke verklaring te ontbinden.

11.4  Indien ROCKWOOL bij het intreden van de over-
machtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplich-
tingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan 
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerech-
tigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het 
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Garantie en reclame
12.1  ROCKWOOL staat in voor de deugdelijkheid van 

de door haar geleverde producten in overeen-
stemming met hetgeen de Opdrachtgever 
krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag 
verwachten. Indien zich gebreken zouden voor-
doen in de door ROCKWOOL geleverde produc-
ten als gevolg van productie- en/of materiaal-
fouten, dan zal ROCKWOOL deze gebreken 
(doen) herstellen of de voor herstel benodigde 
onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de 
betrokken producten geheel of gedeeltelijk ver-
vangen dan wel een redelijke prijsreductie toe-
passen, een en ander ter keuze en uitsluitend 
ter beoordeling van ROCKWOOL. Deze garantie 
geldt gedurende 6 maanden na de aflevering, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over-
eengekomen. 

12.2  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebre-
ken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 •  het door (personeel van) de Opdrachtgever 

niet in acht nemen van aanwijzingen of voor-
schriften, dan wel door ander dan het normale 
voorziene gebruik;

 •  onoordeelkundig bewaren, onderhouden of 
gebruiken door de Opdrachtgever;

 •  werkzaamheden door derden, montage/instal-
latie of reparatie door derden of door de 
Opdrachtgever, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van ROCKWOOL;

 •  de toepassing van enig overheidsvoorschrift 
inzake de aard of kwaliteit van toegepaste 
materialen;

 •  naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwij-
zingen van de Opdrachtgever op maat gepro-
duceerde en geleverde producten;

 •  zaken die door de Opdrachtgever aan 
ROCKWOOL ter bewerking of uitvoering van 
een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg 
met de Opdrachtgever zijn aangewend;

 •  door ROCKWOOL van derden betrokken onder-
delen, voor zover deze derden geen garantie 
aan ROCKWOOL hebben verstrekt;

 •  het verwerken door de Opdrachtgever van de 
producten, tenzij ROCKWOOL een bepaalde 
wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar 
documentatie, brochures e.d. vermeldt dan 
wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft 
toegestaan;

 •  vandalisme, weersinvloeden of andere externe 
oorzaken.

12.3  De Opdrachtgever dient de geleverde producten 
terstond na ontvangst door of namens hem 
nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van 
verval van ieder recht op reclame en/of garantie. 
Een eventuele reclame met betrekking tot de 
hoeveelheid geleverde producten en transport-
schade dient terstond op de vrachtbrief dan wel 
afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke 
waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon 
genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen 
de Opdrachtgever opleveren van het feit dat de 
juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en 
dat deze producten vrij van transportschade zijn 
ontvangen. 

12.4  De Opdrachtgever dient eventuele klachten over 
producten, diensten en/of de uitvoering van de 
overeenkomst binnen 8 dagen nadat de 
Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of rede-
lijkerwijs had moeten ontdekken bij aangete-
kende brief aan ROCKWOOL te melden. Bij 
gebreke van tijdige reclame vervalt elke aan-
spraak jegens ROCKWOOL.

12.5  Indien de Opdrachtgever reclameert is hij ver-
plicht ROCKWOOL de gelegenheid te bieden om 
een inspectie uit te voeren om de tekortkoming 
vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om 
de producten waarover is gereclameerd ter 
beschikking van ROCKWOOL te houden, op 
straffe van verval van ieder recht op nakoming, 
herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

12.6  Retourzending aan ROCKWOOL van verkochte 
producten, om welke reden dan ook, kan slechts 
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke 
machtiging en verzend- en/of andere instructies 
van ROCKWOOL. Het transport en alle daaraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever. De producten blijven te allen 
tijde voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. ROCKWOOL zal de transportkos-
ten vergoeden indien komt vast te staan dat er 
sprake is van een toerekenbare tekortkoming 
zijdens ROCKWOOL.

12.7  Eventuele gebreken betreffende een deel van de 
geleverde producten geven de Opdrachtgever 
geen recht tot afkeuring of weigering van de 
gehele partij geleverde producten.

12.8  Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien 
de producten door of namens de Opdrachtgever 
ondeugdelijk of in strijd met door of namens 
ROCKWOOL gegeven instructies zijn vervoerd, 
behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan 
wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften 
niet in acht zijn genomen, alsmede indien de 
Opdrachtgever enige uit de onderliggende over-
eenkomst voor hem voortvloeiende verplichting 
jegens ROCKWOOL niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig nakomt.

12.9  Reclames schorten de betalingsverplichtingen 
van de Opdrachtgever niet op.

12.10  Na constatering van een tekortkoming in een 
product of dienst is de Opdrachtgever verplicht 

om al datgene te doen dat schade voorkomt of 
beperkt, eventuele onmiddellijke staking van 
gebruik, bewerking, verwerking en/of verhande-
ling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

12.11  De Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden 
in de facturen van ROCKWOOL binnen 5 werkda-
gen na de factuurdatum schriftelijk aan 
ROCKWOOL mede te delen, bij gebreke waarvan 
de Opdracht-gever geacht wordt de factuur te 
hebben goedgekeurd.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
13.1  ROCKWOOL behoudt zich de eigendom van de 

geleverde en de te leveren producten voor, totdat 
haar vorderingen ter zake van de geleverde en te 
leveren producten en diensten geheel door de 
Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begre-
pen de vorderingen wegens tekortschieten in de 
nakoming van een of meer overeenkomsten.

13.2  Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de 
nakoming van zijn verplichtingen, is ROCKWOOL 
gerechtigd de haar toebehorende producten op 
kosten van de Opdrachtgever te (doen) terugha-
len van de plaats waar zij zich bevinden.

13.3  De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet 
betaalde producten te verpanden of de eigen-
dom daarvan over te dragen anders dan in het 
kader van de normale bedrijfsuitoefening.

13.4  De Opdrachtgever is verplicht de onder eigen-
domsvoorbehoud afgeleverde producten met de 
nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigen-
dom van ROCKWOOL te bewaren.

13.5  De Opdrachtgever komt jegens ROCKWOOL 
geen retentierecht op de door ROCKWOOL gele-
verde producten toe.

Artikel 14 - Pandrecht
14.1  ROCKWOOL heeft een pandrecht en een reten-

tierecht op alle zaken, documenten en gelden 
die ROCKWOOL uit welke hoofde dan ook onder 
zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen 
die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht krij-
gen. ROCKWOOL heeft het pandrecht en reten-
tierecht jegens een ieder die afgifte van de 
zaken, documenten en/of gelden verlangt.

14.2  ROCKWOOL kan de in 14.1 bedoelde rechten ook 
uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in 
verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde 
opdrachten nog aan ROCKWOOL verschuldigd is.

Artikel 15 - Betaling
15.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 

dient betaling van de facturen van ROCKWOOL te 
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in 
de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op 
de wijze als op de factuur aangegeven. 

15.2  ROCKWOOL heeft te allen tijde het recht gehele 
of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of 
anderszins voor betaling zekerheid te verkrij-
gen. 

15.3  ROCKWOOL is gerechtigd deelleveringen afzon-
derlijk te factureren.

15.4  Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is 
de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestel-
ling over het factuurbedrag een rentevergoeding 
verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf 
de vervaldag tot en met de dag van betaling, 
waarbij een gedeelte van een maand als een 
gehele maand wordt aangemerkt. 

15.5  Alle aan de invordering verbonden kosten zijn 
voor rekening van de Opdrachtgever. De buiten-
gerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 
15% van het te innen bedrag met een minimum 
van € 200,-. 

15.6  De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op 
verrekening van over en weer verschuldigde 
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
bedragen. ROCKWOOL is steeds bevoegd al 
hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te 
verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of 
aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemin-
gen, al dan niet opeisbaar, aan ROCKWOOL 
schuldig is/zijn.’

15.7  Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en 
integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van 
een overeengekomen termijn op de vervaldag, 
alsmede indien de Opdrachtgever in staat van 
faillissement geraakt, (voorlopige) surseance 
van betaling vraagt, de wettelijke schuldsane-
ringsregeling (WSNP) op hem van toepassing 
wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is 
aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken 
en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt 
gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie 
treedt of wordt ontbonden. Indien een van 
bovengenoemde situaties intreedt, is de 
Opdrachtgever gehouden ROCKWOOL hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen.

15.8  Door de Opdrachtgever gedane betalingen 
strekken steeds eerst ter afdoening van de ver-
schuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van 
de verschenen rente en tenslotte ter afdoening 
van de opeisbare facturen die het langst open-
staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere fac-
tuur. 

Artikel 16 - Annulering en schadeloosstelling
16.1  De Opdrachtgever mag een gegeven order niet 

annuleren. Indien de Opdrachtgever een gege-
ven order desondanks geheel of gedeeltelijk 
annuleert, is hij gehouden aan ROCKWOOL alle 
met het oog op de uitvoering van deze order 
redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaam-
heden van ROCKWOOL en de winstderving door 
ROCKWOOL, te vermeerderen met BTW, aan 
ROCKWOOL te vergoeden.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1  Buiten het bepaalde in artikel 12 heeft de 

Opdrachtgever jegens ROCKWOOL geen enkele 
aanspraak wegens gebreken in of met betrek-
king tot de door ROCKWOOL geleverde produc-
ten en/of diensten. ROCKWOOL is derhalve niet 
aansprakelijk voor directe en/of indirecte scha-
de, waaronder begrepen personen- en zaak-
schade, immateriële schade, gevolgschade 
(bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere 
andere schade, ontstaan door welke oorzaak 
ook, behoudens in geval van grove schuld of 
opzet harerzijds.

17.2  ROCKWOOL is eveneens niet aansprakelijk in de 
hierboven bedoelde zin voor handelingen van 
haar werknemers of andere personen die bin-
nen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen 
(grove) schuld of opzet van deze personen.

17.3  ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schending 
van octrooien, licenties en/of andere rechten van 
derden door gebruik van door of namens de 
Opdrachtgever verstrekte gegevens. ROCKWOOL 
is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of 
verlies van door de Opdrachtgever ter beschik-
king gestelde grondstoffen, halffabricaten, 
modellen en/of andere zaken.

17.4  Schade aan producten veroorzaakt door bescha-
diging of vernieling van verpakking is voor reke-
ning en risico van de Opdrachtgever.

17.5  Indien ROCKWOOL op basis van haar op dat 
moment bekende feiten en/of omstandigheden 
overgaat tot uitoefening van een opschortings- 
of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepe-
lijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit 
recht ten onrechte is geschied, is ROCKWOOL 

niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei 
vergoeding van schade over te gaan, behoudens 
in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

17.6  In alle gevallen waarin ROCKWOOL, onvermin-
derd het bepaalde in dit artikel 17, gehouden is 
tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit 
hoger zijn dan, de factuurwaarde van de gele-
verde producten en/of diensten waardoor of in 
verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien 
de schade gedekt is door de bedrijfsaansprake-
lijkheidsverzekering van ROCKWOOL, zal de 
schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn 
dan het bedrag dat in het betreffende geval 
daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitge-
keerd.

17.7  Iedere vordering jegens ROCKWOOL, behalve die 
welke door ROCKWOOL is erkend, vervalt door 
het enkele verloop van 12 maanden na het ont-
staan van de vordering.

17.8  De Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL, haar 
werknemers en haar voor de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen 
tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken 
gebaseerd op productaansprakelijkheid daaron-
der begrepen, in verband met de uitvoering door 
ROCKWOOL van de overeenkomst, ongeacht de 
oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor 
ROCKWOOL voortvloeiende kosten. 

Artikel 18 - Vertegenwoordiging
18.1  Indien de Opdrachtgever namens een of meer-

dere anderen optreedt is hij, onverminderd de 
aansprakelijkheid van die anderen, tegenover 
ROCKWOOL aansprakelijk als ware hij zelf 
Opdrachtgever.

Artikel 19 - Slotbepalingen
19.1  De nietigheid of vernietigbaarheid van enige 

bepaling van deze voorwaarden of van overeen-
komsten waarop deze voorwaarden toepasselijk 
zijn, laat de geldigheid van de overige bepalin-
gen onverlet. ROCKWOOL en de Opdrachtgever 
zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of ver-
nietigd zijn te vervangen door wel geldige bepa-
lingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking 
als de nietige of vernietigde bepaling.

19.2  Alle geschillen tussen ROCKWOOL en de 
Opdrachtgever zullen in eerste instantie uitslui-
tend worden berecht door de bevoegde rechter 
in het arrondissement Roermond, Nederland, 
tenzij een andere Nederlandse rechter op grond 
van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hier-
van is ROCKWOOL bevoegd om zich tot de rech-
ter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever 
te wenden.

19.3  De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de 
plaats waar ROCKWOOL is gevestigd.

19.4  Op alle overeenkomsten die door ROCKWOOL 
worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.

19.5  De werking van elk internationaal verdrag ter 
zake van de koop van roerende lichamelijke 
zaken waarvan de werking tussen partijen kan 
worden uitgesloten, is niet van toepassing en 
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in 
het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the 
International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk 
uitgesloten.

19.6  Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene 
voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

ROCKWOOL BV, versie januari 2011.
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ROCKWOOL B.V. 

Postbus 1160, 6040 KD Roermond

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond

Tel.: 0475 35 35 35

E-mail: info@rockwool.nl

www.rockwool.nl

Create and protect®

De ROCKWOOL Group is een betrouwbare partner bij het creëren
van efficiënte en esthetische oplossingen die gebouwen
beschermen tegen het milieu en het milieu tegen de impact
van gebouwen. De ROCKWOOL Group levert wereldwijd 
producten en services die het mogelijk maken esthetisch 
verantwoorde gebouwen te creëren die zorgen voor 
comfortabele woon-, werk- en leefomstandigheden.


