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ROCKWOOL Group
Repere istorice

2013 Achiziţia companiei americane producătoare de tavane CMC

2012  Construcţie fabrică nouă în regiunea Volga, Rusia 

2011 Achiziţia deţinătorului polonez de sisteme de termoizolare a fațadelor exterioare

 Construcție fabrică nouă în Dahej, India

2010 Achiziţie de fabrici în Guangzhou-China,  Rayon-Thailanda şi Bukit Raja, Malaezia
 Achiziţie fabrică în Troitsk, Rusia

2009 Schimbarea numelui companiei și a mărcii comerciale în Suedia din ROXULL în 
Rockwool

2007 Construcție fabrică nouă în  Istria, Croația

2005 Construcție fabrică nouă în Vyborg, Rusia

2003 Lansarea serviciului de consultanță BuildDesk; Achiziţie fabrică în Tapolca, Ungaria

2000 Achiziţie fabrică în Melaka, Malaezia; Construcție fabrică nouă în Caparroso, Spania

1999 Achiziţie fabrică în Grand Forks, Canada; Achiziţie fabrică în Sardinia, Italia
 Achiziţie cea mai mare fabrică de vată minerală bazaltică din Rusia, situată lângă 

Moscova

1998 Achiziţie fabrică în Bohumin, Republica Cehă

1997 Se înființează ROCKDELTA; Achiziţie fabrică în Gógánfa, Ungaria

1996 Rockwool International A/S, compania mamă, este listată la bursa NASDAQ OMX 
Nordic Exchange Copenhagen A/S

1995 Achiziţie fabrică în Malkinia, Polonia

1993 Achiziţia celei mai mari fabrici de vată minerală bazaltică din Polonia, situată în 
Cigacice

1991 Se înființează LAPINUS FIBRE; Extindere în Europa de Est:  Achiziţie în Flechtingen, 
cea mai mare fabrică de vată minerală din fosta Germanie de Est

1988 Extindere în afara Europei:  Achiziționarea unei fabrici în Ontario, Canada; ROXUL 
Inc. este înființată

1985 Sunt introduse panourile de fațade ROCKPANEL

1980 Construcția unei fabrici noi în St. Eloy-les-Mines, Franța

1979 Construcția unei fabrici noi în Ţara Galilor, Regatul Unit (UK)

1971 Achiziție fabrică în Roermond, Olanda - astăzi, cel mai mare producător de vată 
minerală bazaltică din lume

1969 Adăugată gama GRODAN de substraturi  horticole

1962 Sunt introduse  plafoanele acustice ROCKFON

1954 Deutsche Rockwool începe producția în Gladbeck, Germania

1938 Start producţie în Norvegia

1937 Pornită producția de vată minerală bazaltică în Hedehusene, Danemarca şi Skövde, Suedia

2014 Achiziţia companiei germane pentru sisteme de izolaţii la faţade HECK Wall Systems
2014 Construcţie fabrică nouă în Mississippi, SUA



ROCKWOOL®, liderul mondial în izolaţii 
din vată minerală bazaltică

Grupul ROCKWOOL se numără printre liderii mondiali în ceea ce priveşte industria izolatiilor, cu produse 
şi soluţii pentru toate domeniile majore de aplicaţii, atât pentru clădirile rezidenţiale, cât şi pentru cele 
nerezidentiale. Împreună cu alte produse de construcţii, precum tavane suspendate şi plăci pentru 
faţadă, Grupul contribuie la crearea de clădiri eficiente energetic şi rezistente la foc, cu o excelentă 
acustică şi un climat interior confortabil.

Grupul a fost fondat în 1937. Cei peste 11.000 de angajaţi ai noştri, din peste 35 de ţări, livrează pentru 
clienţi din aproape toată lumea. Sediul central şi Departamentul de cercetare, dezvoltare şi protecţie a 
mediului se află în Danemarca, oraşul Hedehusene, în apropiere de Copenhaga. 

Activitatea Grupului se bucură de o mare prezenţă în Europa, şi ne extindem producţia, vânzările şi 
activităţile de servicii în Rusia, America de Nord, India şi Asia de Est. Împreună cu o reţea de parteneri 
de afaceri, se asigură prezenţa globală a produselor şi sistemelor Grupului.

Legendă:  Birou de vânzări, administrativ      Fabrică     Fabrică şi birouri administrative
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REDArt® este un sistem de izolaţii exterioare care încorporează 
vata minerală bazaltică în materialele pentru faţade. Sistemul 
se instalează pe pereţii deja existenţi ai clădirii, pentru a reduce 
pierderile de căldură, precum şi pentru a extinde durata de 
viaţă a clădirii. Izolaţiile exterioare sunt unele dintre cele mai 
eficiente metode de îmbunătăţire a performanţelor energetice 
ale clădirilor.
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Ce este REDArt®?

Vată minerală bazaltică ROCKWOOL®

Fixări mecanice
Adeziv ROCKWOOL® REDArt®

Masă de şpaclu ROCKWOOL® 
REDArt® cu plasă de armare
Amorsă pentru tencuială decorativă 
ROCKWOOL® REDArt®

Tencuială decorativă siliconică 
ROCKWOOL® REDArt®
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De peste 30 de ani proiectăm şi livrăm sistemele ETICS în întreaga Europă. Iar acum portofoliul nostru 
include proiecte care se desfăşoară în Asia, Orientul Mijlociu şi Rusia. 

Nevoia tot mai mare de termosisteme, acolo unde durabilitatea, materialele sustenabile din surse 
sigure şi protecţia la foc reprezintă o necesitate, duce la o cerere tot mai mare de izolaţii din vată 
minerală bazaltică.

ROCKWOOL Group are cea mai vastă experienţă în aplicarea termosistemelor cu vată minerală 
bazaltică, iar cu ajutorul experienţei şi inovaţiilor noastre, vă putem ajuta să găsiţi cea mai bună soluţie 
pentru clădirea dumneavoastră.

Sistemul inovativ ROCKWOOL® REDArt® oferă beneficii de neegalat, fără să 
neglijeze nevoile clienţilor

Termosistemul ROCKWOOL® nu face 
compromisuri în ceea ce priveşte calitatea

Izolaţia ROCKWOOL® este un 
material clasa A1, potrivit clădirilor 
de toate înălţimile şi tipurile. 
Este important ca reglementările 
privind siguranţa la foc să fie luate 
în considerare încă din timpul 
proiectării. Numai vata bazaltică 
poate contribui la realizarea unei 
clădiri complet sigure în ceea ce 
priveşte focul.

Permeabilitatea ridicată la vapori 
a produselor ROCKWOOL® 
garantează un climat interior 
plăcut. Pereţii pot respira.

Izolaţia ROCKWOOL® este stabilă 
dimensional: ea continuă să 
facă performanţă, deceniu după 
deceniu. Structura fizică unică 
a vatei bazaltice ROCKWOOL® îi 
păstrează forma şi rezistenţa, şi 
nu este afectată de schimbările de 
temperatură sau umiditate.

Fibrele din vata bazaltică 
ROCKWOOL® sunt hidrofobizate în 
masă. Impregnarea fibrelor de vată 
bazaltică în scopul hidrofobizării 
este realizată în masa produsului, 
şi nu doar la suprafaţă. Acesta 
este unul din motivele pentru care 
apa nu poate pătrunde în mijlocul 
plăcilor ROCKWOOL®, dacă nu se 
exercită o presiune ridicată.

Datorită aerului din componenţa 
izolaţiilor ROCKWOOL®, si a faptului 
că nu conţin alte gaze chimice, 
precum agenţi de expandare, care 
în timp se difuzează din produs, 
proprietăţile izolaţiilor ROCKWOOL® 
nu se modifică.

Tehnologia unică ROCKWOOL® Dual 
Density oferă beneficii de neegalat 
faţă de alte tipuri de izolaţii. Stratul 
superior al produselor Dual Density  
are o densitate mărită care îi 
conferă rezistenţă superioară la 
acţiuni mecanice şi impact. Stratul 
inferior are o densitate ce asigură 
un coeficient de transfer termic 
îmbunătăţit.
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Izolaţii 

 
pentru termosisteme



De ce izolaţiile din vată minerală bazaltică 
ROCKWOOL® sunt cea mai bună soluţie 
pentru termosisteme

Aţi văzut vreodată o piatră arzând?
Asta pentru că nu arde. De fapt, nici nu începe să se topească până 
nu atinge temperaturi de peste 1000° C. Acest lucru face ca produsele 
termoizolatoare ROCKWOOL® să se comporte exact ca o barieră de foc, 
care poate economisi timp preţios atât pentru oameni să iasă dintr-o clădire 
care arde cât şi pentru pompieri să intervină. Mai mult decât atât, produsele 
noastre izolatoare nu emană fum toxic - care este de fapt principalul ucigaş 
în marea majoritate a incendiilor din clădiri.

Pentru a creşte nivelul de confort, am redus zgomotul
Clădirile sunt mai zgomotoase decât cred mulţi oameni. Gândiţi-vă doar 
la: traficul exterior, sistemele de ventilaţie, muzica, vorbitul, deschiderea şi 
închiderea uşilor.
Mediile cu un nivel ridicat de zgomot pot fi foarte stresante şi pot îngreuna, 
atât concentrarea cât şi relaxarea. Izolaţiile ROCKWOOL® reduc zgomotul 
îmbunătăţind astfel confortul şi calitatea vieţii, atât la domiciliu cât şi la locul 
de muncă.

Când vine vorba de durabilitate, nimeni nu ne poate întrece!
Produsele noastre sunt construite pentru a performa pe termen lung. 
Panourile ROCKWOOL® rămân stabile în timp şi nu permit formarea 
punţilor termice. Dar în Grupul ROCKWOOL, nu doar produsele noastre 
sunt „tari (durabile) ca piatra”. La fel sunt numele şi reputaţia noastră 
recunoscute în timp pentru furnizarea de avantaje documentate şi de 
consultanţă de specialitate către arhitecţi, designeri, antreprenori şi 
proprietari de clădiri.

Ne-am construit afacerea inspiraţi din natură!
Ca producător de materiale din rocă naturală, şi ca experţi în maximizarea 
eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de CO2, ai putea spune că 
afacerea noastră principală este construită bazându-ne pe natură. Produsele 
noastre sunt eco-friendly şi 100 % reciclabile. Reciclăm deja majoritatea 
resturilor proprii de producţie în produse noi ROCKWOOL® şi oferim servicii 
de administrare a deşeurilor din construcţie în pieţele cheie. Ca afacere, 
noi suntem „tari ca piatra”, având o moştenire de lungă durată şi o fundaţie 
solidă. De asemenea ne mândrim cu dimensiunea, reprezentarea globală şi 
puterea financiară care sunt o garanţie că vom rămâne în acest joc pentru 
totdeauna.
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Protejează oamenii și bunurile la incendiu
Din punct de vedere al siguranței la foc, plăcile termoizolatoare ROCKWOOL® sunt 
incombustibile (clasa de reacţie la foc A1) cu un punct de topire de peste 1000° C şi se
pot monta fără restricţii pe orice tip de clădire, indiferent de cerinţele de rezistenţă 
la foc. Acestea nu ard, nu emană gaze toxice sau picături incandescente şi împiedică 
răspândirea focului. Prin utilizarea lor se împiedică propagarea focului și se câştigă 
timpul suplimentar atât de necesar pentru evacuarea clădirii, salvarea oamenilor şi a 
bunurilor. De asemenea intervenţia pompierilor este mult uşurată. Pierderea vieţilor 
în timpul incendiilor nu se datorează flăcărilor, ci gazelor toxice. Numărul deceselor 
survenite în urma intoxicării cu gaze toxice este de două ori mai mare decât în cazul 
celor provocate de arsuri.



Izolaţii făcute din ROCĂ

ROCKWOOL® FRONTROCK MAX E 
FRONTROCK MAX E sunt plăci rigide de vată bazaltică realizate 
din 2 straturi integrate (dual density), hidrobizate in masa, special 
concepute pentru izolarea termică, protecţia fonică şi protecţia 
la foc a faţadelor în sistemele de termoizolare exterioară (ETICS), 
potrivite pentru toate tipurile de clădiri. 

Stratul superior în grosime de până la 20 mm, are o densitate 
mărită care îi conferă rezistenţă superioară la acţiuni mecanice şi 
impact. Stratul inferior are o densitate care îi conferă un coeficient 
de transfer termic îmbunătăţit. Plăcile sunt inscripţionate pe faţa 
superioară pentru a asigura o montare corectă.  

Valoare lambda: 0,036 W.m-1.K-1

Grosimi disponibile: 50 - 200 mm

ROCKWOOL® FRONTROCK MAX PLUS 
FRONTROCK MAX PLUS este cel mai nou produs ROCKWOOL 
care se bazează pe tehnologia patentată ”Dual Density“. 
FRONTROCK MAX PLUS este proiectat special pentru locuinţe 
unifamiliale. Cu un coeficient lambda îmbunătăţit, strat inferior 
îmbunătăţit şi o greutate mai mică, este produsul ideal pentru cei 
ce doresc să-şi construiască o locuinţă.

Valoare lambda: 0,035 W.m-1.K-1

Grosimi disponibile 50 - 200 mm

ROCKWOOL® FRONTROCK 
FRONTROCK sunt plăci rigide de vată bazaltică, hidrofobizate în 
masă, potrivite pentru realizarea sistemelor de izolaţie cu grosimi 
reduse a fațadelor. Datorită densității ridicate, plăcile pot fi folosite 
chiar și în zonele unde suprafețele sunt solicitate la acțiuni 
mecanice sau forțe concentrate de înaltă intensitate (goluri de 
uşi, ferestre, stâlpi, grinzi).

Valoare lambda: 0,039 W.m-1.K-1

Grosimi disponibile: 20 - 50 mm

9

H
id

ro
fobizat în masă 

Aer naturalDual

Density

Euroclasa
Respirabilitate

St
ab

ilit
ate dimensională



Componentele 
termosistemului 



Mortare ROCKWOOL® dezvoltate pe baza 
vastei noastre experienţe

ROCKWOOL® REDArt® Masă de șpaclu 

ROCKWOOL® REDArt® Masă de şpaclu este utilizat pentru 
fixarea plăcilor și lamelelor de vată minerală pe substraturi 
minerale și pentru realizarea stratului de armare, la 
termoizolarea în sistem tencuit a clădirilor.

ROCKWOOL® REDArt® Adeziv   

Se foloseşte la montarea plăcilor de vată minerală bazaltică pe 
diferite tipuri de suprafeţe la exteriorul clădirilor.
Se poate folosi pe diferite suporturi minerale cum ar fi betonul, 
cărămidă cu goluri, tencuieli de ciment şi tencuieli pe bază de var şi 
ciment.

ROCKWOOL® REDArt® Tencuială pe bază de ciment

Se foloseste pentru tencuirea şi nivelarea pereţilor la exterior şi interior, 
inclusiv încăperi cu umiditate ridicată (băi, bucătării, etc). Se poate aplica 
mecanizat sau manual. Se poate aplica până la 2,5 cm într-un singur strat
Permite obţinerea unor suprafeţe finale gata de a fi vopsite.
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O gamă variată de culori 
pentru finisajele 
Dumneavoastră



O gamă variată de culori pentru finisajele 
ROCKWOOL®

Sistemele ROCKWOOL® ETICS au o reputaţie bună pe plan european de mai bine de 30 de ani. 
Vă ajutăm să obţineţi un finisaj potrivit caracterului, contextului şi tipului clădirii oferindu-vă o 
gamă largă de culori, tencuieli decorative şi culori personalizate având o paletă largă de texturi.

Contactaţi-ne şi vă vom furniza datele de contact ale distribuitorului nostru cel mai apropiat de dumneavoastră care vă poate 
prezenta gama de culori disponibilă.

ROCKWOOL® REDArt® Tencuială decorativă 
Siliconică Granulată 
REDArt® Tencuială decorativă granulată este un produs pe 
bază de dispersii acrilo-siliconice și aditivi speciali, care 
conferă acestuia proprietăţi deosebite privind aderenţa, 
elasticitatea, lucrabilitatea şi rezistenţa la şocuri mecanice 
şi intemperii. Finisările realizate cu acest produs sunt 
impermeabile la apă dar permeabile la vaporii de apă, sunt 
protejate de acţiunea fungilor, mucegaiurilor şi algelor. La 
colorarea produsului se folosesc doar pigmenţi recomandaţi 
pentru faţade, iar culorile obţinute au rezistenţă îndelungată la 
factorii de mediu.

Disponibilă într-o gamă variată de culori. 
Granulaţie disponibilă: 1 mm, 1,5 mm şi 2 mm

ROCKWOOL® REDArt® Amorsă Siliconică 
pentru Tencuieli Decorative  
RedArt® Amorsă siliconică pentru tencuieli decorative este un 
produs pe bază de dispersii organice şi aditivi speciali, care 
conferă acestuia proprietăţi deosebite privind elasticitatea, 
aderenţa, impermeabilitatea la apă și permeabilitatea la 
vapori. Folosirea acestuia contribuie la creşterea gradului 
de protecţie a sistemului de finisare a faţadelor la factorii de 
mediu - intemperii, cicluri îngheţ/dezgheţ, radiaţii UV, acţiunea 
fungilor şi mucegaiurilor.

ROCKWOOL® REDArt® Tencuială Decorativă 
Siliconică Structurată
REDArt® Tecuială decorativă structurată este un produs 
pe bază de dispersii acrilo-siliconice și aditivi speciali, care 
conferă acestuia proprietăţi deosebite privind aderenţa, 
elasticitatea, lucrabilitatea şi rezistenţa la şocuri mecanice 
şi intemperii. Finisările realizate cu acest produs sunt 
impermeabile la apă dar permeabile la vaporii de apă, sunt 
protejate de acţiunea fungilor, mucegaiurilor şi algelor. La 
colorarea produsului se folosesc doar pigmenţi recomandaţi 
pentru faţade, iar culorile obţinute au rezistenţă îndelungată la 
factorii de mediu.Disponibilă într-o gamă variată de culori. 

Granulaţie disponibilă: 1,5 mm, 2 mm şi 2,5 mm
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Accesorii



O gamă variată de culori pentru finisajele 
ROCKWOOL®

Fixări ROCKWOOL® pentru termosistem 
ROCKWOOL vă pune la dispoziţie o gamă variată de 
dibluri pentru o fixare sigură şi durabilă. Diblurile sunt 
împărţite în funcţie de tipul de substrat. 
Diblurile sunt împărţite în categorii marcate A-E, în 
funcţie de tipul de substrat.

Plase ROCKWOOL® pentru termosisteme 
Plasa de fibră de sticlă ROCKWOOL® este livrată cu 
160 gr/m2. Fabricată în Germania conform celor mai 
înalte standarde, acest produs are o bună reputaţie 
în aplicarea termosistemelor.

15

Profile ROCKWOOL® pentru termosisteme  
ROCKWOOL furnizează şi recomandă o gama largă 
de profile necesare pentru a asigura durabilitatea 
termosistemului.  

Pentru mai multe informaţii şi specificaţii adaptate 
proiectului Dumneavoastră, nu ezitaţi să ne 
contactaţi.
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Izolaţia pentru orice 
anotimp



Asigurarea calităţii 

Performanţă 

ROCKWOOL Group este prezent ca producător şi 
furnizor de termosisteme pe piaţa europeană de mai 
bine de 30 de ani. Izolaţiile noastre au trecut cu brio 
teste de uzură accelerată ce au simulat uzura pe o 
perioadă de 30 de ani de expunere. Puteţi fi siguri 
că noua dumneavoastră izolaţie va rezista testului 
timpului - izolaţiile ROCKWOOL® au o durată de viaţă de 
aproximativ 55 de ani dacă sunt întreţinute corect.

Toate termosistemele ROCKWOOL® sunt folosite în proiecte noi şi în renovări, pentru o gamă 
largă de clădiri şi tipuri de construcţii

Suport tehnic la faţa locului 

Echipa noastră vă stă la dispoziţie pentru suport în orice 
stadiu al proiectului.

Tel: +40 21 233 4440 Email: redart@rockwool.ro

REZISTENŢĂ

ELASTICITATE

Pentru a garanta caracteristicile biosolubile 
ale produselor sale, ROCKWOOL® a aderat
la marcajul European EUCEB (Consiliul 
European pentru Certificarea Produselor din 
vată minerală). Acesta este un organism
de certificare care verifică dacă produsele 
sunt conforme cu parametrii necesari 
obţinerii notei Q. Marcajul EUCEB prevede 
monitorizarea continuă a producţiei.

Întreaga gamă de produse ROCKWOOL® 
poartă marcajul CE. Aceasta se regăseşte 
pe loturile de produs precum şi pe paleţii 
produselor. Obligaţia de a aplica marcajul CE 
este cerut de Directiva 89/106/CEE privind 
produsele pentru construcţii, aşa cum sunt 
definite in standardele armonizate.

Tehnologia unică ROCKWOOL® Dual Density 
oferă beneficii de neegalat faţă de alte tipuri 
de izolaţii. Stratul superior al produselor Dual 
Density are o densitate mărită care îi conferă 
rezistenţă superioară la acţiuni mecanice 
şi impact. Stratul inferior are o densitate 
ce asigură un coeficient de transfer termic 
îmbunătăţit.

Toate produsele ROCKWOOL® au Declaraţia 
de Mediu a Produsului EPD.
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ROCKWOOL România este membru 
România Green Building Council, asociatie 
lider în promovarea responsabilităţii faţă 
de mediu şi eficienţei energetice pe durata 
ciclului de viaţă a unei clădiri (de la faza 
de design, construcţie până la operare şi 
deconstruire).

ROCKWOOL România este membru al 
Grupului pentru calitatea sistemelor de 
termoizolaţie „ETICS” - QETICS. Asociaţia 
are ca scop principal promovarea şi 
asigurarea calităţii optime a sistemelor de 
termoizolaţie verificate şi testate pentru 
clădiri, precum şi stabilirea criteriilor şi 
regulilor pentru punerea în operă a acestor 
sisteme pe piaţa din România.



ROCKWOOL România
Str. Ocna Sibiului nr. 46 – 48
Sector 1, 014011, Bucureşti
T: +4 021 233 44 40
F: +4 021 233 44 41
www.rockwool.ro


