TILLVERKAT AV STEN

PAROC® STENULL
– FÖR VÄLMÅENDE
STENVÄGGAR
BRINNER INTE

HÅLLBART MATERIAL

TORRA OCH VARMA VÄGGAR

STENULL − FÖR VÄLMÅENDE STENVÄGGAR
En putsad fasad är en traditionell och tilltalande fasad och, framförallt, en fasad utan skarvar. En putsad fasad ger också ett effektivt
och hållbart klimatskydd när den kombineras med rätt värmeisoleringslösning. Stenull som isoleringsmaterial supporterar och förstärker
en stenväggs egenskaper. Stenullen tillverkas av sten, den är obrännbar och hållbar. Dessutom håller stenullen den bakomliggande väggen varm och torr. Materialvalet är mycket viktigt när du vill skapa en
energieffektiv, brandsäker och hållbar yttervägg.
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fasad

l
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PAROC® Stenull är garanterat
fuktbeständig och dimensionsstabil och
bidrar till en fasad med lång livslängd.

PAROC® Putsskivor gör det möjligt att
använda mörk puts på fasader. Det ger
en utökad flexibilitet när du utformar
din fasad.

Bra för
mi l jön
Miljöfördelarna med en varm, torr,
dragfri och tyst byggnad kommer att
kännas och uppskattas under
hela byggnadens livslängd.

S kyddar
m ot brand
Brandsäker PAROC® Stenull är icke
brännbar och har en smältpunkt på
cirka 1000 °C. Den bidrar inte till
brandspridning och ger extra tid för
utrymning.

Informationen i den här broschyren beskriver de presenterade produkternas beskaffenhet
och tekniska egenskaper när broschyren publiceras och fram till att den ersätts av nästa
tryckta eller digitala version. Den senaste versionen av denna broschyr finns alltid att
hämta på Parocs webbsida. I informationsmaterialet presenteras användningsområden där
funktionerna och egenskaperna hos våra produkter har godkänts. Informationen är dock inte
någon kommersiell garanti. Vi tar inte ansvar för användning av komponenter från tredje part
som används i applikationen eller vid installationen av våra produkter. Vi kan inte garantera
hållbarheten för våra produkter om de används på ett område som inte presenteras i vårt
informationsmaterial. Eftersom våra produkter ständigt vidareutvecklas förbehåller vi oss
rätten att när som helst göra ändringar i informationsmaterialet.
PAROC är ett registrerat varumärke.

Maj 2017
© Paroc 2017

Bättre
lam bda
Nya PAROC Fatio plus har ett lambda
på 0,033 W/mK. Energieffektiviteten
säkerställs och du kan göra
besparingar både vad gäller klimat och
uppvärmningskostnader.

Effekt iv
l judisoleri ng
I takt med att trafikbuller och andra
lågfrekventa ljud har ökat blir kraven
på effektiv ljudisolering allt hårdare.

T idseffekt iv
Lätt att hantera och montera tack vare
den mekaniska stabiliteten och den
låga vikten.

