
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PLOCHÝCH STRIECH ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

CREATE AND PROTECT®

s izoláciami
– HARDROCK MAX
– ROOFROCK 30 E
– MONROCK MAX E

Systémové riešenia 
plochých striech 

T E P E L N É  A  P R O T I P O Ž I A R N E  I Z O L Á C I E



Pri navrhovaní skladby strešných plášťov 
je nutné zohľadniť požiadavky mechanické, 
protipožiarne, tepelné i akustické.

Použitím izolácií ROCKWOOL v strešnom plášti možno:
  docieliť požadovaných mechanických vlastností strechy 

zodpovedajúcich požadovanému stálemu a predpokla-
danému náhodilému zaťaženiu striech

  zaistiť požiarnu odolnosť konštrukcií a maximálnu požiarnu 
bezpečnosť stavieb

 dosiahnuť požadovaných akustických vlastností 
  docieliť zodpovedajúci tepelný komfort a zaistiť splnenie 

tepelnoizolačných požiadavek daných normou STN 73 0540-2

Požiarna odolnosť plochých striech
Jednou z rozhodujúcich vlastností stavebných konštrukcií je ich 
požiarna odolnosť, ktorá vyjadruje dobu v minútach, po ktorú je 
konštrukcia schopná odolávať účinkom požiaru. Táto doba určuje 
schopnosť strechy zachovať si svoju pôvodnú funkciu v podmien-
kach požiaru, bez toho aby bola ohrozená únosnosť a stabilita (R), 
celistvosť (E) a izolačná schopnosť (I) – označenie REI. Overovanie 
požiarnej odolnosti sa vykonáva na základe skúšok podľa prísluš-
ných noriem alebo pomocou výpočtu. Požiarna odolnosť 
sa hodnotí vždy na celú skladbu konštrukcie. 
Klasifi kácie požiarnych odolností REI 30, REI 45, REI 60, ktoré sú 
uvedené u jednolivých skladieb, platia pre skúšané systémové 
skladby plášťov plochých striech za predpokladu zachovania vlast-
ností materiálov použitých v strešnom plášti. Je takisto nevyhnut-
né dodržať statické podmienky nosného trapézového plechu podľa 
príslušného požiarno klasifi kačného protokolu. 
Klasifi kačný protokol môže byť vydaný v prípadě použitia izolácií 
ROCKWOOL na konkrétnom projekte a je súčasťou dokumentácie 
kolaudačného konania. K dispozícií sú i varianty skladieb plochej 
strechy s požiarnou odolnosťou REI 15, REI 30, REI 45 a REI 60. 
Konkrétnu požiadavku v súvislosti so zložením strešného plášťa 
a s požiarnou klasifi káciou strechy je nutné konzultovať s projek-
tovým špecialistom pre ploché strechy ROCKWOOL.

Kamenná vlna ROCKWOOL – 
trieda reakcie na oheň A1

  Nehorí – taví sa až pri teplotách nad 1 000 °C 
  Zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií 
  Znižuje riziko rozvoja požiaru a zabraňuje jeho šíreniu 
  Počas požiaru nevytvára toxický dym 
  Nespôsobuje vznik horiacich kvapiek ani častíc 
    Poskytuje viac času na záchranné akcie a viac času

potrebného na evakuáciu ohrozených osôb
  Zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov 

Skladba strešného plášťa*
  Hydroizolačná vrstva – PVC fólia max. hrúbky 1,5 mm 

alebo asfaltový pás
  Izolačné súvrstvie hrúbky 260 mm

– horná vrstva – HARDROCK MAX hrúbky 130 mm
– spodná vrstva – HARDROCK MAX hrúbky 130 mm

  Parozábrana z polyetylénu s max. plošnou hmotnosťou 
0,2 kg/m2

  Nosný trapézový plech podľa konkrétnych statických požiadaviek

Klasifi kácia požiarnej odolnosti: R 30 / RE 60 / REI 60*

Výhody strešného plášťa s izoláciami
HARDROCK MAX
Izolačné súvrstvie tvorené dvojvrstvovými izoláciami 
HARDROCK MAX zaručuje najlepšie protipožiarne, 
akustické i mechanické vlastnosti strešného plášťa.

    Dosiahnutie najvyššej požiarnej bezpečnosti stavieb – 
požiarna odolnosť konštrukcie strechy REI 60. 

  Vynikajúca akustika – vzduchová nepriezvučnosť Rw = 50 dB.**
   Izolácia HARDROCK MAX zaistí vynikajúce mechanické 

vlastnosti celej konštrukcie, čo umožní dodatočné umiest-
nenie napr. VZT potrubia na strešný plášť. Konštrukcia 
strešnej dosky HARDROCK MAX a veľmi tuhá horná vrstva 
dosky zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť a trvanli-
vosť plochej strechy.
Pre dosku HARDROCK MAX platí: bodové zaťaženie Fp = 800 N, 
napätie v tlaku při 10% stlačení hornej vrstvy σ10 ≥ 90 kPa,
napätie v tlaku při 10% stlačení dosky σ10 ≥ 70 kPa.

     Univerzálne riešenie pre fólie aj asfaltové pásy.

*  Klasifi kácia požiarnej odolnosti platí pre skúšanú systémovú skladbu plochej 
strechy. Max. ohybové momenty a priečna sila môžu dosahovať max. úrovne 
ako pri skúške. Bližšie informácie v protokole FIRES.

**  Vzduchová nepriezvučnosť platí pre skúšanú systémovú skladbu plochej 
strechy. Bližšie informácie ku skladbe strešného plášťa v protokole CSI.

RW = 50 (-3; -8) dB**U = 0,15 W/m2.K

HARDROCK MAX HARDROCK MAX HARDROCK MAX === 130  130  130 mmmmmm

HARDROCK MAX HARDROCK MAX HARDROCK MAX === 130  130  130 mmmmmm

RW
50 dB

REI 60 min



Skladba strešného plášťa*
  Hydroizolačná vrstva – strešná hydroizolačná fólia z mäk-

čeného PVC s minimálnou hrúbkou 1,2 mm alebo asfaltový, 
modifi kovaný hydroizolačný pás s max. plošnou hmotnosťou 
5,0 kg/m2

  Izolačné súvrstvie celkovej hrúbky 250 mm
– horná vrstva – HARDROCK MAX hrúbky 50 mm
– spodná vrstva – MONROCK MAX E hrúbky 200 mm

  Parozábrana s max. plošnou hmotnosťou 0,2 kg/m2

  Nosný trapézový plech podľa konkrétnych statických 
požiadaviek

Klasifi kácia požiarnej odolnosti: R 30 / RE 30 / REI 45*

HARDROCK MAX HARDROCK MAX HARDROCK MAX === 50  50  50 mmmmmm

RW
47 dB

Výhody strešného plášťa s izoláciami
HARDROCK MAX a MONROCK MAX E

    Požiarna odolnosť konštrukcie strechy REI 45.
    Skvelé akustické vlastnosti – vzduchová nepriezvučnosť 

Rw = 47 dB.**
    Skvelé mechanické vlastnosti izolačného súvrstvia – horná 

veĺmi tuhá vrstva dosky HARDROCK MAX zabezpečuje 
vysokú mechanickú odolnosť povrchu strechy.
Veľmi tuhá dvojvrstvová doska HARDROCK MAX s bodovým 
zaťažením 800 N v kombinácii so spodnou dvojvrstvovou 
izoláciou MONROCK MAX E s bodovým zaťažením 650 N 
tvorí mechanicky veľmi odolnú konštrukciu strechy.

    Univerzálne riešenie pre fólie aj asfaltové pásy.

*  Klasifi kácia požiarnej odolnosti platí pre skúšanú systémovú skladbu plochej 
strechy. Max. ohybové momenty a priečna sila môžu dosahovať max. úrovne ako 
pri skúške. Bližšie informácie v protokole FIRES. Norma EN 13501-2 nedefi nuje 
triedu R 45 a RE 45, konštrukcia však spĺňa kritérium celistvosti a nosnosti 
počas 45minutového tepelného namáhania. 

**  Vzduchová nepriezvučnosť platí pre skúšanú systémovú skladbu plochej 
strechy. Bližšie informácie ku skladbe strešného plášťa v protokole CSI.

REI 45 min

MONROCK MAX E MONROCK MAX E MONROCK MAX E === 200  200  200 mmmmmm

U = 0,15 W/m2.K RW = 47 (-2; -7) dB**

Skladba strešného plášťa*
  Hydroizolačná vrstva – PVC fólia max. hrúbky 2 mm 

alebo asfaltový pás
  Izolačné súvrstvie hrúbky 240 mm

– horná vrstva – HARDROCK MAX hrúbky 50 mm
– spodná vrstva – ROOFROCK 30 E hrúbky 190 mm

  Parozábrana z polyetylénu alebo z asfaltového pásu 
s hliníkom max. hrúbky 0,4 mm

  Nosný trapézový plech podľa konkrétnych statických 
požiadaviek

Klasifi kácia požiarnej odolnosti: R 30 / RE 30 / REI 30*

HARDROCK MAX HARDROCK MAX HARDROCK MAX === 50  50  50 mmmmmm

Výhody strešného plášťa s izoláciami 
HARDROCK MAX a ROOFROCK 30 E

  Požiarna odolnosť konštrukcie strechy REI 30.
     Výrazné zníženie hmotnosti strešnej konštrukcie použitím

ľahšej izolácie ROOFROCK 30 E.
    Výborné tepelnoizolačné vlastnosti izolácie ROOFROCK 30 E 

s lambdou 0,036 W.m-1.K-1 zaistí vysoký tepelný odpor 
izolačného súvrstvia. 

   Splnenie požiadaviek normy na súčiniteľ prestupu tepla 
konštrukcie pri použití menšiej hrúbky izolácie, čo vedie 
k výrazným fi nančným úsporám realizácie celej konštrukcie.

   Horná veľmi tuhá vrstva dosky HARDROCK MAX zabezpečuje 
vysokú mechanickú odolnosť povrchu strechy.

   Univerzálne riešenie pre fólie aj asfaltové pásy.

*  Klasifi kácia požiarnej odolnosti platí pre skúšanú systémovú skladbu plochej 
strechy. Max. ohybové momenty a priečna sila môžu dosahovať max. úrovne 
ako pri skúške. Bližšie informácie v protokole FIRES.

REI 30 min

ROOFROCK 30 E ROOFROCK 30 E ROOFROCK 30 E === 190  190  190 mmmmmm

U = 0,15 W/m2.K
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