
Technické izolace
Březen 2012 

Katalog výrobků
Technické izolace

0809



3

4
7
8
9

10

Obsah

Technické izolace .................................
Technické izolace v průmyslu 
a energetice ........................................
Rohože FELT a lamelové rohože ...........
Akustické izolace .................................
Speciální desky ...................................
Možnosti použití ..................................

2

Informace uvedené v této brožuře jsou jediným a zevrubným 
popisem výrobků a jejich technických vlastností. Z obsahu 
tohoto materiálu však nevyplývá žádná obchodní záruka. 
Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není 
výslovně uvedena v tomto letáku, nemůžeme zaručit jeho 
vhodnost pro danou aplikaci bez našeho předchozího 
výslovného souhlasu (na vyžádání). Tato brožura nahrazuje 
veškeré dříve zveřejněné materiály. Vzhledem k neustálému 
vývoji našich výrobků si vyhrazujeme právo na úpravu této 
brožury bez předchozího upozornění.

Informace uvedené v tomto materiálu podávají ucelený 
technický popis výrobků, jejich balení a cenu. Brožura 
nahrazuje všechny předchozí brožury. Pokud byl produkt 
použitý jinak než je zde uvedeno, nemůžeme ručit za 
dodržení technických parametrů. Vzhledem k neustálému 
vývoji našich produktů si vyhrazujeme právo změn údajů 
bez předchozího oznámení.

PAROC je registrovaná obchodní značka firmy Paroc Oy Ab.
© Paroc Group 2012



V katalogu, který máte před sebou, 
Vám představíme parametry 
jednotlivých výrobků ze sortimentu 
firmy Paroc.
   Výrobky jsou vyráběny ze surovin, 
které se vyskytují v přírodě jako 
je gabro, čedič, dolomit nebo 
vápenec. Roztavené horniny 
vytvoří lávu, která se rozvlákňuje 
a vzniklá kamenná vlna se tvaruje 
do základů hotových výrobků. Díky 
struktuře, kterou tímto postupem 
vlna získá, mají výrobky PAROC své 
specifické vlastnosti, které umožňují 
jejich využití ve stavebnictví a také  
v průmyslu a energetice. Vlákna 
výrobků PAROC se začínají tavit při 
teplotě nad 1000°C, což umožňuje 
jejich využití také při izolaci povrchů 
s vysokou teplotou.

Přednosti výrobků 
z kamenné vlny
■ tepelně-izolační vlastnosti - nízký 

součinitel tepelné vodivosti l
■ nehořlavost a požární odolnost
■ vysoká teplota tání vláken
■ výborná schopnost pohlcovat zvuk
■ vodoodpudivost (všechny výrobky jsou 

hydrofobizovány) 
■ stálost rozměrů a tvarů
■ mechanická odolnost a přirozená 

pružnost
■ biologická a chemická odolnost
■ termodynamická stálost kamenného 

vlákna PAROC je zárukou trvalé 
izolační schopnosti výrobků

■ paropropustnost.

3

KATALOG VÝROBKŮ ■

Technické izolace

Výhody vzniklé použitím výrobků 
PAROC
■ vysoká účinnost tepelné izolace, tím 

vzniklé úspory energií
■ bezpečnost osob a ochrana konstrukcí 

v případě vzniku požáru 
■ ochrana před hlukem a vytvoření 

optimálního akustického prostředí
■ možnost použití pro průmyslové 

izolace vystavené působení chemikálií 
a agresivnímu prostředí 

■ ochrana před množením plísní                   
a mikroorganismů

■ zachování tvarů a rozměrů bez ohledu 
na působení okolních vlivů

■ jednoduchá montáž, řezání, tvarování  
a zpracování

■ tvorba zdravého mikroklimatu  
v  o b y t n ýc h  i  p r ů m y s l ov ýc h 
prostorách

■ ekologický přístup k přírodě.



Vinutá izolační pouzdra PAROC Pro Section 100 
a PAROC Pro Combi 100 z kamenné vlny 
jsou určená k tepelné a zvukové izolaci vyso-
koteplotních průmyslových instalací, parního 
a teplárenského potrubí, spalinových kanálů  
a komínového vedení. 

Vinutá izolační pouzdra PAROC HVAC Section 
AluCoat T a PAROC HVAC Combi AluCoat T  
z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou 
fólií se samolepícím přesahem, jsou určená k tepelné 
a zvukové izolaci vysokoteplotních průmyslových in-
stalací, vodovodních, parních a teplárenských potrubí, 
spalinových kanálů a komínového vedení. Hliníková 
fólie může tvořit finální povrchovou úpravu potrubí.

Vinutá pouzdra PAROC Pro Section 140 z ka-
menné vlny, jsou určená k tepelné a zvukové izolaci 
vysokoteplotních průmyslových instalací, parních 
a teplárenských potrubí, spalinových kanálů  
a komínového vedení.  
Díky vysoké objemové hmotnosti 140 kg/m3 jsou 
určeny především pro vysokoteplotní aplikace.

Prefabrikované díly PAROC Pro Segment 100, 
jsou vyrobeny vyřezáním z vinutého izolačního 
pouzdra PAROC Pro Section 100. Jsou určeny 
k tepelné a zvukové izolaci potrubních oblouků. 
Standardně se vyrábějí pro oblouky 1,5 x d a 2,5 x d, 
ale pootočením jednotlivých segmentů proti sobě 
lze izolovat různé oblouky potrubí.

■  KATALOG VÝROBKŮ 

PAROC Pro Combi 100 se přizpůsobí svým vnitř-
ním průměrem třem blízkým vnějším průměrům 
potrubí (viz tabulka níže). 
Vinutá izolační pouzdra jsou klasifikovaná jako 
nehořlavý produkt, třída A1L dle EN 13501-1. 

PAROC HVAC Combi AluCoat T se přizpůsobí 
svým vnitřním průměrem třem blízkým vnějším 
průměrům potrubí (viz tabulka níže). Vinutá 
izolační pouzdra jsou klasifikovaná jako nehořlavý 
produkt, třída A2L - s1, d0 dle EN 13501-1.    
Maximální teplota na straně vnějšího kašírování 
nesmí přestoupit 80°C.

Vinutá izolační pouzdra jsou klasifikovaná jako 
nehořlavý produkt, třída A1L dle EN 13501-1. 
Maximální servisní teplota 700°C 

V případě potřeby silnější vrstvy izolace je možné 
výrobek aplikovat ve dvou vrstvách.
V balení je vždy celá nařezaná délka pouzdra, tj.  
1200 mm. Počet segmentů potřebných na izolaci 
kolene je různý dle průměru potrubí.
Maximální servisní teplota: 700°C.

Technické izolace v průmyslu a energetice

* Maximální teplota na straně vnějšího kašírování nesmí přestoupit 80°C 

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Section 140
PAROC Pro Combi 100
PAROC HVAC Section AluCoat T 
PAROC HVAC Combi AluCoat T 

PAROC Pro Segment 100

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

1200 

15÷914 
22÷813 

12÷18, 22÷28 
15÷273 

12÷18, 22÷28

114÷914

20÷200 
25÷120 
20÷50 
20÷160 
20÷50 

30÷200 

100 
140 
100 
100 
100 

1004-12

700 
700 
700 
700*
700* 

700

0,033 
0,033 
0,033 
0,033 
0,033

0,033

název produktu 

název produktu 

délka

mm

délka

mm

vnitřní průměr

mm

vnitřní průměr

mm

tloušťka

mm

tloušťka

mm

objemová 
hmotnost

 kg/m3

objemová 
hmotnost

kg/m3

počet 
segmentů na 
oblouk 1,5xd

maximální 
servisní teplota

°C 

maximální 
servisní teplota

°C 

lD10

W/m·K

lD10

W/m·K
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PAROC Pro Bend 100 je hotový segment z kamenné 
vlny určený pro tepelnou a akustickou izolaci kolen 
potrubí pro teplou a studenou vodu, topných  
a parních potrubí, odvody spalin a další použití. 
Standardní sortiment je připraven pro typ kolen 
1,5d a úhel 90 stupňů. V širší nabídce pak naleznete 
segmenty jiných typů a úhlů zahnutí.
Maximální servisní teplota: 700°C.

PAROC HVAC Bend AluCoat T je hotový 
segment pro izolaci kolen potrubí. Na vnější 
straně je kašírován vyztuženou hliníkovou fólií 
se samolepícím přesahem, která může tvořit 
parotěsnou zábranu.
Maximální servisní teplota: 700°C. 
Maximální teplota na straně vnějšího kašírování 
nesmí přestoupit 80°C.

* Maximální teplota na straně vnějšího kašírování nesmí přestoupit 80°C 

PAROC Pro Bend 100
PAROC HVAC Bend AluCoat T

0,033 
0,033

700
700*

100 
100

15÷114 
15÷159

30÷100 
30÷60

název produktu délka

mm

vnitřní
průměr

mm

objemová
hmotnost

 kg/m3

maximální 
servisní teplota

°C 

lD10

W/m·K



Desky PAROC Slab 40, PAROC Pro Slab 60, 
PAROC Pro Slab 80, PAROC Pro Slab 90, PAROC 
Pro Slab 100, PAROC Pro Slab 120, PAROC 
Pro Slab 130 jsou vyrobeny z minerální vlny, 
jsou určeny k tepelné a zvukové izolaci plochých 
povrchů, stěn velkých nádrží, velkých energetických 

Desky PAROC Slab 40 AluCoat, PAROC Pro 
Slab 60 AluCoat, PAROC Pro Slab 80 AluCoat, 
PAROC Pro Slab 90 AluCoat jsou vyrobeny  
z minerální vlny z jedné strany kašírované hliníko-
vou fólií zesílenou mřížkou ze skleněných vláken. 
Jsou určeny k tepelné a zvukové izolaci plochých 
povrchů, stěn velkých nádrží, velkých energe-

Desky PAROC Fire Slab 90 AluCoat a PAROC 
Fire Slab 140 AluCoat vyrobené z minerální vlny 
jsou určeny k tepelné izolaci spalinových kanálů, 
spalovacích komor, vysokoteplotních kotlů,  
odsiřovacích zařízení a všech povrchů vystavených 
trvalému působení vysokých teplot.

Desky PAROC Fire Slab 90, PAROC Fire Slab 140 
vyrobené z minerální vlny jsou určeny k tepelné 
izolaci spalinových kanálů, spalovacích komor, 
vysokoteplotních kotlů, komínů a všech povrchů 
vystavených trvalému působení vysokých teplot.
Maximální servisní teplota: 750ºC.

PAROC Pro Loose Wool je vyrobená z kamenné 
vlny se sníženým obsahem pojiva a oleje. Jedná se 
o velmi měkkou vatu určenou k izolaci zařízení 
nepravidelných tvarů, úzkých a špatně dostupných 
prostor a míst, kde není možné použít standardní 
výrobky přesných tvarů. Další použití je vycpávání 

kotlů, elektrofiltrů, spalinových kanálů, zařízení pro 
odsiřování spalin. Dále je možné je využít jako výplň 
do sendvičových kazet. 
Maximální servisní teplota: 400 nebo 500°C dle 
objemové hmotnosti desky (viz tabulka).
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název produktu délka 

mm

šířka
 

mm

tloušťka
 

mm

objemová 
hmotnost 

kg/m3

maximální 
servisní teplota

°C

lD10

W/m·K

* Maximální teplota na straně vnějšího kašírování nesmí přestoupit 80°C 

PAROC Pro Slab 130 
PAROC Pro Slab 120 
PAROC Pro Slab 100 
PAROC Pro Slab 90 
PAROC Pro Slab 80 
PAROC Pro Slab 60 
PAROC Slab 40 
PAROC Pro Slab 90 AluCoat
PAROC Pro Slab 80 AluCoat
PAROC Pro Slab 60 AluCoat
PAROC Slab 40 AluCoat
PAROC Fire Slab 90 
PAROC Fire Slab 140
PAROC Fire Slab 90 AluCoat
PAROC Fire Slab 140 AluCoat
PAROC Pro Loose Wool 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

cca 2000 

0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036

500 
500 
500 
400 
400 
400 
400 
250* 
250*
250*  
250*  
750
750 
750* 
750* 
750

130 
120 
100 
90 
80 
60 
40 
90 
80 
60 
40 
90 
140 
90 
140
70

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

cca 1000 

40÷100 
40÷100 
40÷120 
40÷120 
40÷120 
40÷100 
40÷100 
40÷120 
40÷120 
40÷100 
40÷100 
40÷120 
40÷120 
40÷120 
40÷120 
cca 70 

tických kotlů, elektrofiltrů, spalinových kanálů, 
zařízení pro odsiřování spalin. Dále je možné je 
využít jako výplň do sendvičových kazet. 
Maximální servisní teplota: 250°C, teplota na stra-
ně vnějšího kašírování nesmí přestoupit 80°C.

Desky jsou jednostranně pokryty vyztuženou 
hliníkovou fólií. 
Maximální servisní teplota: 750°C, teplota na stra-
ně vnějšího kašírování nesmí přestoupit 80°C.

izolačních matrací. Výrobek PAROC Pro Loose 
Wool je balený do pytlů o hmotnosti cca 10 kg a je 
prodáván na váhu. 
Maximální servisní teplota: 750°C.
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PAROC Wired Mat 100, PAROC Wired Mat 100 
AL1 a PAROC Wired Mat 100 AluCoat jsou 
rohože z minerální vlny, z jedné strany je našita 
síťka z ocelového pozinkovaného drátu. Jsou určeny 
k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlů, 
nádrží, potrubí, spalinových kanálů, komínů, 
spalovacích komor a veškerých povrchů, u kterých 

PAROC Wired Mat 80, PAROC Wired Mat 80 
AL1 a PAROC Wired Mat 80 AluCoat jsou rohože 
z minerální vlny, z jedné strany je našita síťka  
z ocelového pozinkovaného drátu. Jsou určeny  
k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlů, 
nádrží, potrubí, spalinových kanálů, komínů  
a veškerých povrchů, u kterých je požadovaná 

PAROC Wired Mat 65 je rohož z kamenné 
vlny, z jedné strany je našita síťka z ocelového 
pozinkovaného drátu. Je určena k tepelné a zvukové 
izolaci vysokoteplotních kotlů, nádrží, potrubí, 
spalinových kanálů, komínů, spalovacích komor 
a veškerých povrchů, u kterých je požadovaná 
velká odolnost vůči trvalému zatížení vysokými 
teplotami. 

PAROC Wired Mat 130, PAROC Wired Mat 
130 AL1 a PAROC Wired Mat 130 AluCoat jsou 
rohože z minerální vlny, z jedné strany je našita 
síťka z ocelového pozinkovaného drátu, jsou určeny 
k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních 
kotlů, nádrží, potrubí, spalinových kanálů, 
komínů, spalovacích komor a veškerých povrchů,  
u kterých je požadovaná velmi velká odolnost vůči 

PAROC Wired Mat 80 W2 a PAROC   Wired Mat 
100 W2 jsou rohože z kamenné vlny, z jedné strany 
je našita síťka z nerezového drátu. Jsou určeny  
k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlů, 
nádrží, potrubí, spalinových kanálů, komínů, 
spalovacích komor a veškerých povrchů u kterých 
je požadovaná izolace s nerezovým provedením 

PAROC HVAC VentMat AluCoat je rohož  
z kamenné vlny, z jedné strany je našita síťka  
z ocelového pozinkovaného drátu. Mezi rohoží  
a síťku je vloženo kašírování vyztuženou hliníkovou 
fólií. Je určena k tepelné a zvukové izolaci 
vzduchotechnických kanálů,  kotlů, nádrží  
a potrubí.  
Maximální servisní teplota: 750°C. 

velmi velká odolnost vůči trvalému zatížení 
vysokými teplotami.
Rohož PAROC Wired Mat 80 AL1 je z jedné 
strany kašírovaná čistou hliníkovou fólií a rohož 
PAROC Wired Mat 80 AluCoat pak vyztuženou 
hliníkovou fólií. 
Maximální servisní teplota: 750°C.

je požadovaná velmi velká odolnost vůči trvalému 
zatížení vysokými teplotami. 
Rohož PAROC Wired Mat 100 AL1 je z jedné 
strany kašírovaná čistou hliníkovou fólií a rohož 
PAROC Wired Mat 100 AluCoat pak vyztuženou 
hliníkovou fólií. 
Maximální servisní teplota: 750°C.

trvalému zatížení vysokými teplotami. Díky vysoké 
objemové hmotnosti 130 kg/m3 jsou ideálním 
řešením pro velké tepelné zatížení. 
Rohož PAROC Wired Mat 130 AL1 je z jedné 
strany kašírovaná čistou hliníkovou fólií a rohož 
PAROC Wired Mat 130 AluCoat pak vyztuženou 
hliníkovou fólií.
Maximální servisní teplota: 750°C.

síťky a nerezovým prošitím z důvodu hygieny  
či agresivity okolního prostředí.
Tyto rohože jsou vyráběny výhradně na speciální 
objednávku a zároveň je nutné si domluvit termín 
dodávky při dodržení minimálního množství, které 
je dáno výrobními podmínkami.
Maximální servisní teplota: 750°C.

název produktu délka 

mm

šířka

mm

tloušťka

mm

objemová
hmotnost 

kg/m3

maximální
servisní teplota

OC

lD10

W/m·K
1000
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
500 
500

65
65 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
130
130 
130 
80 
100

0,038
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038

PAROC HVAC VentMat AluCoat
PAROC Wired Mat 65 
PAROC Wired Mat 80 
PAROC Wired Mat 80 AL1 
PAROC Wired Mat 80 AluCoat 
PAROC Wired Mat 100 
PAROC Wired Mat 100 AL1 
PAROC Wired Mat 100 AluCoat 
PAROC Wired Mat 130 
PAROC Wired Mat 130 AL1
PAROC Wired Mat 130 AluCoat
PAROC Wired Mat 80 W2 
PAROC Wired Mat 100 W2

2000÷4000
2000÷4000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷6000 
2000÷5000 
2000÷6000

50÷100
50÷100 
30÷120 
30÷100 
30÷100 
30÷100 
30÷100 
30÷100 
30÷100 
30÷100 
30÷100 
40÷100 
30÷100 

750
750 
750 
750 
750
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750
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PAROC Pro Felt 60 N1 a PAROC Pro Felt 80 
N1 jsou rohože z minerální vlny, z jedné strany je 
našita netkaná textilie ze skelněné plsti. Jsou určeny 
k tepelné a zvukové izolaci nízkoteplotních nádrží, 
potrubí, cylindrických povrchů, lze je rovněž 

použít jako vnější izolační potah ve vícevrstvém 
systému vysokoteplotních izolací.
Maximální servisní teplota: 400°C.

název produktu délka 

mm

šířka

mm

tloušťka

mm

objemová
hmotnost 

kg/m3

maximální
servisní teplota

OC

lD10

W/m·K
1000
1000
1000
1000

60 
80 
35 
50

0,036 
0,036 
0,038 
0,039

PAROC Pro Felt 60 N1 
PAROC Pro Felt 80 N1 
PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

2500÷5000 
2000÷4000 

2500÷10000 
2500÷10000 

40÷100 
40÷80 
20÷100 
20÷100

400 
400 
600*
600*

* Maximální teplota na straně vnějšího kašírování nesmí přestoupit 80°C 
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PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat  je  
lamelová  rohož z kamenné vlny, kašírovaná 
vyztuženou hliníkovou fólií. Je určena k tepelné  
a akustické izolaci válcových, kónických a plochých 
povrchů. Ideální materiál pro izolaci ventilačních  
a klimatizačních průduchů a zařízení, nízkoteplotních 
kotlů, potrubí a cylindrických zásobníků. Hliníková 
fólie zabraňuje kondenzaci vodní páry na povrchu 

PAROC Pro Lamel la  Mat  AluCoat  j e  
lamelová  rohož z kamenné vlny, kašírovaná 
vyztuženou hliníkovou fólií. Je určena k tepelné 
a akustické izolaci válcových, kónických  
a plochých povrchů. Ideální materiál pro izolaci 
ventilačních a klimatizačních průduchů a zařízení, 
nízkoteplotních kotlů, potrubí a cylindrických 
zásobníků. Hliníková fólie zabraňuje kondenzaci 

chladných potrubí a zařízení. Díky uložení vláken 
kolmo k hliníkové fólii si rohože zachovávají svoji 
prvotní tloušťku na ostrých hranách a rozích 
izolovaných zařízení.
Maximální servisní teplota: 600°C.
Maximální teplota na straně vnějšího kašírování 
nesmí přestoupit 80°C.

vodní páry na povrchu chladných potrubí  
a zařízení.  Díky uložení vláken kolmo k hliníkové 
fólii si rohože zachovávají svoji prvotní tloušťku na 
ostrých hranách a rozích izolovaných zařízení.
Maximální servisní teplota: 600°C. 
Maximální teplota na straně vnějšího kašírování 
nesmí přestoupit 80°C.

Rohože FELT a lamelové rohože
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PAROC InVent 60 N1, PAROC InVent 60 
N3, PAROC InVent 80 N1, PAROC InVent 
80 N3 jsou desky z kamenné vlny určené  
k akustické a  termické izolaci ventilačních kanálů, 
izolaci anemostatů, k vyplňování štěrbinových 
kulis zvukových tlumičů, akustických kazet  
a protihlukových panelů, nebo jako vnitřní 
výstelka přímo ve ventilačních kanálech. Vnější 
potah desek (netkaná skelná plsť černé barvy [N3] 

PAROC InVent 60 G1, PAROC InVent 60 G2,  
PAROC InVent 80 G1, PAROC InVent 80 G2 jsou 
desky z kamenné vlny určené k akustické a  termické 
izolaci ventilačních kanálů, izolaci anemostatů,  
k vyplňování štěrbinových kulis zvukových 
tlumičů, akustických kazet a protihlukových 
panelů, nebo jako vnitřní výstelka přímo ve 

PAROC InVent 60 G9, PAROC InVent 80 G9 jsou 
desky určené k obdobné aplikaci jako předchozí 
desky PAROC InVent. Výrobek byl zkoumán  
v Ústavu pro hygienu vzduchu ILH Berlín. Deska  
s kašírováním tkaninou G9 požadavky vyplývající 
ze směrnice Svazu Německých Inženýrů VDI 

nebo na speciální objednávku v barvě bílé [N1]) 
je přizpůsoben proudění vzduchu o rychlosti do  
20 m/s bez uvolňování vláken z materiálu.
Maximální servisní teplota: 250°C. 
PAROC InVent 60 N1/N1 má oboustranné 
pokrytí skelnou plstí bílé barvy a desky PAROC 
InVent 60 N3/N3 jsou oboustranně pokryty 
netkanou skelnou plstí černé barvy.

ventilačních kanálech. Vnější potah desek (skelná 
tkanina černé barvy [G2] nebo bílé barvy [G1]) 
je přizpůsoben proudění vzduchu o rychlosti do 
20m/s bez uvolňování vláken z materiálu. 
Maximální servisní teplota: 250°C. 

6022, týkající se mikrobiologické nezávadnosti. 
Použitá prodyšná skelná tkanina G9 (černé barvy) 
umožňuje lépe pohlcovat zvuk. 
Maximální servisní teplota: 250°C.

název produktu délka

mm

šířka

mm

tloušťka

mm

objemová
hmotnost

kg/m3

maximální 
servisní teplota

OC

lD10

W/m·K
PAROC InVent 60 N1 
PAROC InVent 60 N3 
PAROC InVent 80 N1 
PAROC InVent 80 N3 
PAROC InVent 60 N1/ N1 
PAROC InVent 60 N3/ N3 
PAROC InVent 60 G1 
PAROC InVent 60 G2
PAROC InVent 60 G9
PAROC InVent 80 G1 
PAROC InVent 80 G2
PAROC InVent 80 G9

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000
1000
1000 
1000
1000 

60 
60 
80 
80 
60 
60 
60 
60
60
80 
80
80

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250
 250
250 
250
250

0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036 
0,036
0,036 
0,036 
0,036
0,036

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600
600 
600 
600
600

40÷100 
40÷100 
30÷100 
30÷100 
50, 100 
50, 100 
20÷100 
20÷100

 30, 50, 100
20÷100 
20÷100

30, 50, 100

Akustické izolace
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Více informací najdete 
na internetových stránkách 
www.paroc.cz
Aktuální informace týkající se našich výrobků a řešení jsou 
vždy k dispozici na našem internetovém portálu. Průběžně je 
aktualizujeme v rámci balíčku služeb pro naše zákazníky.

Desky PAROC Fireplace Slab 90 AL1 jsou vyrobeny 
z kamenné vlny a jsou jednostranně kašírovány 
hliníkovou fólií, která je přilepena speciálním 
lepidlem odolávajícím vysokým teplotám. Desky se 
používají pro izolaci vnitřních obezdívek krbů.
Deska chrání vnitřní omítku před vyhříváním  
a následným drobením částic malty a strháváním 

PAROC Fireplace Slab 90 AL1 
PAROC Pyrotech Slab 160

1000
600

90
160

0,036
0,036

600
1200

25-50
50

600
>1000

název produktu délka

mm

šířka

mm

tloušťka

mm

objemová
hmotnost

kg/m3

maximální 
servisní teplota

OC

lD10

W/m·K

prachu proudícím ohřátým vzduchem. Hliníková 
fólie pak chrání desku před vytrháváním vláken  
z desky. Vzduch v místnosti je tak bez prachu  
a vláken z izolace krbu.
Maximální servisní teplota: 600°C.

Speciální desky

Desky PAROC Pyrotech Slab 160 jsou určeny 
hlavně k protipožární výplni ventilačních, kabelových  
a potrubních průchodů ve stropech a stěnách. 
Díky speciální kombinaci orientace vláken a pojiva 
je možné desky natírat a nedochází k nechtěnému 
efektu, kdy se vytržená vlákna táhnou za štětcem.



Možnosti použití

Jak je znázorněno na obrázku, sys-
témy TZB/HVAC plní v moderních 
budovách několik funkcí. Od teplo-
vodního a studenovodního potrubí, 
po odvod kouřových plynů a klima-
tizaci. Systém TZB/HVAC by měl být 
izolován tak, aby toto řešení zaru-
čovalo protipožární ochranu, dobré 
tepelně izolační vlastnosti a tam, 
kde je to vyžadováno i zvukovou 
izolaci. Další klíčovou roli izolace  
je zabránění kondenzaci vodní páry, 
která může způsobit  poškození 
potrubí, nebo okolních konstrukcí 
a zařízení.

Ventilační 
zařízení

Průchody trubek dělicími stěnami

Teplovodní 
potrubí

Potrubní 
kolena

Komíny

Studenovodní
potrubí

Potrubí vodovodní 
a kanalizační instalace

Výměník tepla,
kotel

Krby
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Kanály 
s protipožární izolací

Ventilační a klimatizační kanály 
s tepelnou izolací

Potrubí odpadní kanalizace

Ventilační kanály  
s akustickou izolací

Spotřební zboží 
pro domácnost: 
sporáky, trouby
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PAROC POLSKA sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno, Polsko
Telefon +48 61 468 21 90
www.paroc.pl

A  M E M B E R  O F  P A R O C  G R O U P

Paroc Group je jedním z předních výrobců izolačních výrobků a řešení z kamenné 
vlny v Evropě. Výrobky PAROC® a izolační řešení zahrnuje stavební a technické, 
izolace pro loďařský průmysl, vrstvené desky s jádrem ze strukturální kamenné 
vlny a akustické izolace. Výrobní podniky jsou ve Finsku, Švédsku, Polsku a Litvě. 
Obchodní společnosti a zastoupení jsou pak ve 13 zemích Evropy.

Stavební izolace se používají jako tepelná, protipožární 
a akustická izolace vnějších stěn, střech, podlah, sklepů, 
mezipodlažních stropů a dělicích stěn.

Akustické izolační panely pro obklady interiérových stropů 
a stěn. Jsou dostupné v široké škále variací.

Technické izolace slouží jako tepelná, protipožární 
a akustická izolace stavebních technologií, pro 
izolaci průmyslových výrobních zařízení, v potrubních 
instalacích a v loďařském průmyslu.

PAROC® fire proof panels jsou lehké vrstvené 
desky s jádrem z kamenné vlny, které jsou z obou 
stran pokryté ocelovým plechem. Vrstvené desky 
Paroc se používají pro fasády, dělicí stěny a stropy 
ve veřejně prospěšných budovách, v obchodních  
a průmyslových objektech.

PAROC POLSKA sp. z o.o.
PO BOX No. 57
735 81 Bohumín 
Česká republika

Manažér prodeje TI pro Českou a Slovenskou republiku 
Ivan Sýkora
GSM: (+420) 602 560 339
ivan.sykora@paroc.com
www.paroc.cz


