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PODSTAWOWE POJĘCIA 

Definicje ogólne: 
Ki BAZALT 
- skała pochodzenia wulkanicznego sto
sowana jako podstawowy surowiec do pro
dukcji wełny mineralnej, uzyskanej w pro
cesie topienia kamienia w temperaturze 
1500 CO. 

K WEŁNA MINERALNA 
- materiał o strukturze włóknistej stoso
wany do izolacji termicznej akustycznej 
i przeciwpożarowej, powstały ze stopienia 
składników mineralnych (bazalt , piasek 
kwarcowy, szkło). 

Ki WEŁNA KAMIENNA (skalna) 
- wełna mineralna powstała ze stopienia 
surowców skalnych (bazalt, gabro, diabaz). 

K WEŁNA SZKLANA 
- wełna mineralna powstała ze stopienia 
piasku lub odpadów szklanych. 

Ki TERMOIZOLACYJNOŚĆ 
- właściwość materiału izolacyjnego posia
dającego niski współczynnik przewodze
nia ciepła, decydujący o skuteczności prze
grody termoizolacyjnej zapewniającej 
utrzymanie stałych temperatur. 

PAROIZOLACJA 
- to przegroda wykonana z folii paroszczel-
nej, mocowana zawsze od ciepłej strony 
przegrody, pomiędzy ociepleniem a ele
mentem wykończeniowym. Zadaniem jej 
jest ograniczenie penetracji wilgoci w ma
teriale izolacyjnym, powstałej wskutek 
czynności domowych w pomieszczeniach 
ocieplanych. 

Ki WIATROIZOLACJA 
- przegroda wykonana z folii paroprze-
puszczalnej od strony zewnętrznej piono
wej przegrody np. ściany szkieletowej, 
która nie przepuszcza powietrza i wody 
z zewnątrz a jednocześnie pozwala na usu
nięcie wilgoci wewnętrznej z materiału izo
lacyjnego. 

'#. FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA 
- folia paroprzepuszczalna o właściwo
ściach takich jak wiatroizolacja, stosowa
na przy ocieplaniu dachów krokwiowych 
od strony szczeliny wentylacyjnej. 

Ki HYDROIZOLACJA 
- izolacja przeciwwilgociowa wykonana 
z papy, lepiku lub membran izolacyjnych, 
wykonana od strony zewnętrznej ław 
fundamentowych a w przypadku posadzek 
na gruncie pomiędzy materiałem izolacji 
termicznej a betonowym fundamentem. 
Zadaniem jest niedopuszczenie do pene
tracji wilgoci z gruntu i betonu do mate
riału termoizolacyjnego. 

Ki IZOLACJA AKUSTYCZNA 
- wełna mineralna jako materiał o wyso
kim s topniu pochłaniania dźwięków 
przeciwdziała ich rozchodzeniu się oraz 
zapobiega przechodzeniu rezonansu z jed
nej konstrukcji do drugiej. 

Ki NIEPALNOŚĆ 
- podstawowa cecha wełny mineralnej, 
dzięki której wełna stanowi doskonałą 
ochronę przeciwogniową. Zapobiega 
rozprzestrzenianiu się ognia, przez co 
chroni ludzkie życie oraz ogranicza straty 
materialne. 

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA 
- wełna mineralna jest materiałem pocho
dzenia naturalnego, mineralnego (skała) 
która nie podlega procesowi starzenia i nie 
powoduje korozji- jest odporna na działa
nie kwasów oraz roztworów zasadowych. 

Ki ODPORNOŚĆ BIOLOGICZNA 
- wyroby z wełny mineralnej nie są pożyw
ką dla mikroorganizmów ani dla pospoli
tych gryzoni. Również procesy gnilne czy 
grzybowe nie rozwijają się w produktach 
PAROC. 

Ki DYFUZJA (oddychanie) 
- wełna mineralna posiada wysoką zdol
ność przepuszczania pary wodnej, dzięki 
czemu zas tosowana np . w ścianach 
zewnętrznych nie stanowi bariery unie
możliwiającej naturalny odpływ nadmia
ru wilgoci na zewnątrz. Źródłem wilgoci 
może być tzw. wilgoć budowlana ściany lub 
wilgoć z pomieszczenia użytkowego. 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pro
duktów Paroc wynosi [A = 1. 

Ki MOSTKI TERMICZNE 
- są to miejsca w przegrodzie budowlanej 
( ściany, stropy) charakteryzujące się wy
raźnie gorsza izolacyjnością cieplną w sto
sunku do przeważającej części przegrody. 
Mostki powodują wzrost strat ciepła a rów
nocześnie stwarzają warunki do przema
rzania i rozwoju pleśni. 

Ki ODPORNOŚĆ 
TERMICZNA PRODUKTU 

- maksymalna temperatura jaka działa na 
produkt i przy której nie ulegają zmianie 
parametry fizyko-mechaniczne wyrobu. 
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PODSTAWOWE POJĘCIA 

Definicje parametrów: 
i8 GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA 

[kg/m3] 
- stosunek ciężaru jednostki materiału wy
suszonego do stałej masy wraz ze znajdu
jącymi się w nim porami do jednostki 
objętości. Dla wyrobów z wełny mineral
nej jednostką gęstości objętościowej jest 
kg/m3. 

B HYDROFOBOWOŚĆ 
- odporność materiału izolacyjnego z weł
ny mineralnej na działanie wody z oto
czenia i utrzymywanie tej wody na po
wierzchni produktu bez możliwości jej 
penetracji w strukturę wyrobu. 

i8 WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEWODZENIA CIEPŁA 
A, [W/mK] 

- stosunek ustalonego strumienia ciepła 
przewodzonego przez warstwę materiału 
do spadku temperatury na jednostkowej 
grubości warstwy. Określa on zdolność ma
teriału do przewodzenia ciepła, mała war
tość współczynnika oznacza słabą prze
wodność ciepła co jest równoznaczne 
z dobrymi właściwościami izolacyjnymi, 
wartość współczynnika dla wełny mineral
nej jest całkowicie niezależna od grubości 
materiału. 

'6. OBLICZENIOWY 
WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEWODZENIA CIEPŁA 

[W/mK] 
- wartość przewodności cieplnej materia
łu lub wyrobu budowlanego w określonych 
warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, 
którą można uznać za typową dla zacho
wania takiego materiału lub wyrobu, gdy 
jest on częścią komponentu budowlanego. 

'#. DEKLAROWANY 
WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEWODZENIA CIEPŁA 

[W/mK] 
- wartość przewodności cieplnej materia
łu lub wyrobu budowlanego podawana 
jako wartość graniczna, reprezentująca 
90% produkcji z poziomem ufności 90%. 

i8 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPŁA 
U [W/m2-K] 

- stosunek gęstości ustalonego strumienia 
cieplnego do różnicy temperatur powietrza 
po obu stronach przegrody budowlanej. 
Charakteryzuje on właściwości termoizo
lacyjne przegrody budowlanej lub ścianki 
urządzenia technicznego, im mniejszy 
współczynnik U tym lepsza izolacyjność 
termiczna przegrody. 

U = 1/Rsi+R1+R2 +....Rse 
gdzie: 
Rsi - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej 

(ciepłej) stronie przegrody [m2'K/W] 
Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej 

(zimnej) stronie przegrody [m2'K/W] 
R1, R2...- opory cieplne poszczególnych warstw 

przegrody budowlanej [m2'K/W] 

Ki OPÓR CIEPLNY 
R [m2-K/W] 

- stosunek różnicy temperatur na po
wierzchniach ograniczających do gęstości 
ustalonego strumienia cieplnego. Wartość 
ta jest zależna od grubości materiału. 

R = d/, 
gdzie: 
d - grubość produktu lub komponentu 

budowlanego [m] 
X - współczynnik przewodzenia ciepła produktu 

lub komponentu budowlanego [W/m'K] 

K; WSKAŹNIK SEZONOWEGO 
ZAPOTRZEBOWANIA 
NA CIEPŁO 
E [kWh/m3/rok] 

- stosunek sezonowego zapotrzebowania 
na ciepło, do kubatury ogrzewanej części 
budynku w sezonie grzewczym. 
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ZASTOSOWANIE PAROC UNS 37z 
uniwersalna płyta z wełny kamiennej prze
znaczona jest do izolacji termicznej, aku
stycznej i przeciwogniowej ścian działo
wych, dachów skośnych, ścian osłonowych 
w budynkach szkieletowych, ścian fasa
dowych wentylowanych oraz blaszanych 
kasetonów fasadowych. 

Płyty PAROC UNS 37z dostępne są 
w systemie pakowania Big Pack: na pa
letach o wymiarze 1200x1800x2590mm. 

PAROC BLT 9 
wełna kamienna granulowana, przeznaczo
na jest do izolacji termicznych, zwłaszcza 
w trudnodostępnych przestrzeniach stropów 
poddaszy nieużytkowych, stropodachów 
wentylowanych, ścian szczelinowych oraz 
stropów nad piwnicą, jeżeli podłoga wyko
nana jest z desek układanych na legarach. 
Można ją stosować w sytuacjach gdy bez
pośrednio na nią nie działają dodatkowe 
obciążenia oraz zachowane zostaną otwo
ry i szczeliny wentylacyjne. Izolacje termicz
ne z zastosowaniem wełny granulowanej 
wykonuje się metodą wtłaczania. 

PAROC FPS 17 
płyta z wełny kamiennej przeznaczona do 
ochrony konstrukcji stalowych elementów 
nośnych, kominów, pieców lub jako wypeł
nienie drzwi przeciwpożarowych. Może być 
również stosowana do izolacji konstrukcji 
betonowych. Zapewnia nawet 3,5 godzin
ną odporność ogniową. Element systemu 
PAROC FireSAFE. Płyty występują również 
z pokryciami: z białego welonu szklanego 
- PAROC FPS 17t oraz z welonem i zbro
joną powłoką aluminiową - PAROC FPS 
17ta. 

deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła λD 

0,037 0,038 0,041 

wymiary [mm] 
długość/szerokość 1220 / 610 granulat 1200/ 600 

certyfikat zgodności CE, aprobata 0809-CPD-0613 AT-15-7547/2008 0809-CPD-0568, ETA-08/0093 

klasa reakcji na ogień A1 A1 A1 
deklarowana, krótkotrwała 
nasiąkliwość wodą, WS < 1kg/m2 --- < 1kg/m2 

deklarowana wartość 
współczynnika oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej, MU 

1 --- 1 

PARAMETRY 
PAKOWANIE 50 

70 
100 
150 
200 

PAROC UNS 37z 
1,35 
1,85 
2,70 
4,05 
5,40 

16 
16 
16 
16 
16 

166,72 
119,04 
95,20 
59,52 
47,63 

worek 15 60 20 
25 
30 
40 
50 
60 

0,45 
0,60 
0,70 
0,95 
1,20 
1,45 

10 
8 
7 
5 
4 
4 

7,20 
5,76 
5,04 
3,60 
2,88 
2,88 
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PAROC CGL 20cy 
jednostronnie zagruntowana płyta o pro
stopadłym do powierzchni układzie włókien 
z wełny kamiennej, ze ściętymi krawędzia
mi przeznaczona jest do izolacji termicznej 
i akustycznej stropów, garaży, piwnic i prze
jazdów w systemach bezsiatkowych. 

PAROC SSB 1 
sztywna, niepalna płyta z wełny kamien
nej przeznaczona do izolacji akustycznej. 
Specjalnie produkowana do izolacji od 
dźwięków uderzeniowych stropów beto
nowych z podłogą pływającą. 

PAROC GRS 20 
płyta z wełny kamiennej przeznaczona do 
izolacji termicznej ścian fundamentowych 
oraz podłóg na gruncie. Jako produkt, 
który nie absorbuje wilgoci zapobiega 
podsiąkaniu kapilarnemu wody w strefie 
ścian fundamentowych. 

ZASTOSOWANIE 

0,038 0,039 0,037 
deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła l D 

1200 / 200 1200 / 600 1200 / 600 wymiary [mm] 
długość/szerokość 

0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 certyfikat zgodności CE 

A1 A1 A1 klasa reakcji na ogień 

< 1kg/m2 < 1kg/m2 < 1kg/m2 deklarowana, krótkotrwała 
nasiąkliwość wodą, WS 

--- ≥ 15 kPa ≥ 20 kPa 
deklarowane naprężenia 
ściskające przy odkształceniu 
względnym 10% CS(10), kPa 

> 20 --- --- deklarowana wytrzymałość 
na ściskanie CS(Y), kPa 

> 20 --- ---
deklarowany poziom 
wytrzymałości na rozciąganie 
prostopadle do powierzchni 
czołowych TR 

60 
80 
100 
120 
150 

1,55 
2,10 
2,60 
3,15 
3,95 

33 
42 
33 
33 
33 

79,20 
60,48 
47,52 
39,60 
31,68 

20 
30 

0,50 
0,75 

27 
21 

233,28 
151,20 

50 
100 

1,35 
2,70 

21 90,72 
2,16** 

PARAMETRY 
PAKOWANIE 
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ZASTOSOWANIE PAROC FAS 4 
płyta z wełny kamiennej przezna
czona jest do izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych, metodą lek
ką mokrą (system bezspoinowe-
go ocieplania ścian). 

PAROC FAS 3 
płyta z wełny kamiennej przezna
czona jest do izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych, metodą lek
ką mokrą (system bezspoinowe-
go ocieplania ścian). 

PAROC FAB 3 
płyta z wełny kamiennej przezna
czona jest do izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych, metodą lek
ką mokrą (system bezspoinowe-
go ocieplania ścian). 

PAROC FAL 1 
płyta lamellowa przeznaczona do izo
lacji termicznej i akustycznej: 
- ścian zewnętrznych, metodą lekką 
mokrą (system bezspoinowego ocie
plania ścian), 
- stropów, garaży, piwnic i przejazdów. 
Produkt może być zagruntowany po
wierzchniowo PAROC FAL 1c. 

deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła l D 

0,038 0,037 0,039 0,041 
wymiary [mm] 
długość/szerokość 1200 / 600 1200 / 600 1200 / 600 1200 / 200 

certyfikat zgodności CE 0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 
0809-CPD-0613 

klasa reakcji na ogień A1 A1 A1 A1 
deklarowana wytrzymałoś 
na ściskanie CS(Y), kPa 

ć 

niu 
Pa 

nie 
ni 

--- --- --- > 50 

deklarowane naprężenia 
ściskające przy odkształce 
względnym 10% CS(10), k 

ć 

niu 
Pa 

nie 
ni 

> 40 > 30 > 50 ---

deklarowany poziom 
wytrzymałości na rozciąga 
prostopadle do powierzch 
czołowych TR 

ć 

niu 
Pa 

nie 
ni > 15 > 10 > 10 > 80 

PARAMETRY 
PAKOWANIE 

50 
100 
120 

1,25 
2,55 
3,05 

33 
33 
27 

95,04 
47,52 
38,88 

50 
80 
100 
120 
150 
180 

1,35 
2,15 
2,70 
3,20 
4,05 
4,85 

21 
27 
21 
27 
21 
18 

90,72 
58,32 
45,36 
38,88 
30,24 
25,92 

20 
30 

0,50 
0,75 

33 
30 

237,60 
151,20 

50 
80 
100 
120 
140 
150 
180 
200 

1,20 
1,95 
2,40 
2,90 
3,40 
3,65 
4,40 
4,85 

33 
42 
33 
33 
24 
33 
18 
33 

95,04 
60,48 
47,52 
39,60 
34,56 
31,68 
25,92 
23,76 
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PAROC WAB 10t 
sztywny ogniochronny arkusz z wełny 
kamiennej jednostronnie pokryty białym 
welonem szklanym. Przeznaczony jest do 
izolacji termicznej zewnętrznych warstw 
izolacyjnych w konstrukcjach fasad wen
tylowanych. Chroni podstawową war
stwę izolacyjną przed działaniem wiatru 
oraz zapobiega powstawaniu mostków 
termicznych. 

PAROC WAS 25t 
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie po
kryta welonem szklanym, przeznaczona jest 
do izolacji termicznej i akustycznej ścian ze
wnętrznych ocieplonych metodą lekką su
chą, wentylowaną i niewentylowaną, z okła
dziną elewacyjną „suchą” m.in.: blacha, ka
mień lub szkło. Płyta PAROC WAS 25t jest 
pokryta jednostronie białym welonem szkla
nym. Płyta z welonem w kolorze czarnym 
jest oznaczona jako PAROC WAS 25tb. 

PAROC WAS 35 
płyta z wełny kamiennej, przeznaczo
na jest do izolacji termicznej i akustycz
nej ścian zewnętrznych ocieplonych 
metodą lekką suchą, wentylowaną i nie-
wentylowaną z okładziną elewacyjną 
„suchą” m. in . : b lacha , kamień lub 
szkło. 

PAROC WAS 50 i WAS 50t 
płyty z wełny kamiennej przeznaczone są 
do izolacji termicznej i akustycznej ścian 
warstwowych (murów szczelinowych), ścian 
osłonowych w budownictwie szkieletowym 
oraz pod tzw. siding (panele PCV, drew
niane, metalowe itp.). Płyta PAROC WAS 
50t jest pokryta jednostronie białym we
lonem szklanym. Płyta z we lonem 
w kolorze czarnym jest oznaczona jako 
PAROC WAS 50tb . 

0,039 

1800 / 1200 

0809-CPD-0568 

A1 

< 1kg/m2 

Ę 10 • 106 

0,034 

1200 / 600 

0809-CPD-0568 

A1 

< 1kg/m2 

Ę 25 • 106 

0,034 

1200 / 600 

0809-CPD-0568 

A1 

< 1kg/m2 

Ę 35 • 106 

0,034 

1200 / 600 

0809-CPD-0568 

A1 

< 1kg/m2 

Ę 50 • 106 

ZASTOSOWANIE 

deklarowany współczyn 
przewodzenia ciepła l D 

wymiary [mm] 
długość/szerokość 

certyfikat zgodności CE 

reakcji na ogień 

deklarowana, krótkotrwała 
nasiąkliwość wodą, WS 

przepuszczalność powietrza L 
m3/Pams 

20 0,50 112 241,90 30 
50 

100 2,90 

0,85 
1,45 

21 
21 
4** 

151,20 
90,72 
2,88 

50 
1002,90 

1,45 21 
21 

90,72 
45,36 

PAROC WAS 50 
50 
80 

1,45 
2,35 

100 2,90 

21 
21 
15 

J 
90,72 
60,48 
43,20 

PAROC WAS 50t 

100 2,90 4** 2,88** 
1203,50 3** 2,16** 

PARAMETRY 
PAKOWANIE 
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ZASTOSOWANIE PAROC ROS 30 
z wełny kamiennej przeznaczona jest 
do izolacji dachów płaskich o małym 
nachyleniu (1:40), jako spodnia warstwa 
izolacji dwuwarstwowej na podkładzie 
hydroizolacji. Może być stosowana do 
izolacji termicznej stropodachów nie-
wentylowanych o konstrukcji betonowej 
lub stalowej, jako płyta podkładowa 
w dwuwarstwowym rozwiązaniu. 

Płytą wierzchnią jest dachowa PAROC 
ROB 60 stosowana bezpośrednio pod 
powłokowe pokrycia dachowe. 

PAROC ROS 30g 
płyta rowkowana z wełny kamiennej 
przeznaczona jest do izolacji termicznej 
i akustycznej dachów płaskich pod bezpo
średnie powłokowe pokrycie dachowe jako 
spodnia warstwa w układzie izolacji dwu
warstwowej w systemie wentylowanym. 
Głównym zadaniem systemu wentylowa
nego jest osuszanie struktury górnej war
stwy podłoża i zapobieganie szkodliwym 
następstwom gromadzenia się wilgoci. 

Rekomendowaną płytą wierzchnią jest 
PAROC ROB 60. 

PAROC ROB 60 
deska z wełny kamiennej przeznaczo
na do izolacji termicznej i akustycz
nej wierzchniej warstwy izolacji da
chów płaskich i przemysłowych pod 
bezpośrednie powłokowe pokrycie 
dachowe, w układzie izolacji dwu
warstwowej, na nośnych blachach 
profilowanych, konstrukcjach żelbe
towych i drewnianych. 

PAROC ROS 50 
z wełny kamiennej przeznaczona jest 
do izolacji termicznej i akustycznej 
dachów płaskich i przemysłowych 
pod bezpośrednie powłokowe pokry
cie dachowe, w układzie jedno- lub 
dwuwarstwowym, jako płyta na 
nośnych blachach profilowanych, 
konstrukcjach żelbetowych i drewnia
nych. 

deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła l D 

0,037 0,037 0,039 0,038 

wymiary [mm] 
długość/szerokość 1800 / 1200 1800 / 1200 1800 / 1200 1800 / 1200 

certyfikat zgodności CE 0809-CPD-0568 
0809-CPD-0613 0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 0809-CPD-0568 

klasa reakcji na ogień A1 A1 A1 A1 

deklarowana, krótkotrwała 
nasiąkliwość wodą, WS < 1kg/m2 < 1kg/m2 < 1kg/m2 < 1kg/m2 

niu 
Pa 

deklarowane naprężeni 
ściskające przy odkształceniu 
względnym 10% CS(10), kPa 

≥ 30 kPa ≥ 30 kPa ≥ 60 kPa ≥ 50 kPa 

deklarowany poziom 
obciążenia punktowego 
dla odkształcenia 5 mm 

250N 250N 600N 450N 

PARAMETRY 
PAKOWANIE 

80 
100 
120 
130 
140 
160 

2,15 
2,70 
3,20 
3,50 
3,75 
4,30 

28 
22 
18 
17 
16 
14 

60,48 
47,52 
38,88 
36,72 
34,56 
30,24 

100 
140 

2,70 
3,75 

22 
18 

47,52 
38,88 

20 0,50 112 241,92 50 
80 
100 
120 

1,30 
2,10 
2,60 
3,15 

45 
28 
22 
18 

97,20 
60,48 
47,52 
38,88 
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