
RockZero®

Energieffektiv väggkonstruktion 
med fokus på köldbryggor
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Framtiden är här!
Äntligen är det möjligt att bygga bostäder som uppfyller morgondagens 
energikrav. Boverket förväntas komma senast år 2020 med krav liknande 
NNE-/passivhus. Grunden till detta är ett gällande EU-direktiv. 

ROCKWOOL har tagit fram ett system, ROCKWOOL RockZero, som min-
imerar köldbryggor och ger låg driftskostnad. Systemet är tänkt att klara 
framtidens hårdare energikrav och med RockZero görs detta med god 
marginal jämfört med andra kända byggsystem.

Vad är hemligheten?
Hemligheten finns i stenullens egenskaper, som i snart 80 år har 
kännetecknat isoleringsprodukter från ROCKWOOL. Dessa egenska-
per har vidareutvecklats på ett innovativt sätt som gör att isoleringen 
nu är en del av väggens bärande delar. Vår fleråriga erfarenhet av 
produktion och innovation har gett oss ett resultat av bärande  
stålprofiler med en stabiliserande kärna av stenull.

Innovativa reglar Regelsystemet i RockZero innehåller tre köldbryg-
gebrytande zoner som även stabliliserar och kan bära hus upp till  
två våningar.

Designfrihet
 RockZero är mycket flexibelt och ger möjlighet till många typer  

 av fasadbeklädnader. 
  Baserat på kända principer som är lätta att förstå och arbeta med. 
  Är beräknat att klara 2 våningar.
  RockZero har en unik prestanda som gör att det är lätt att uppnå 

framtida krav för Nära Noll Energi-byggnader, även utan solceller 
eller andra aktiva komponenter.

Väggen har ett lågt U-värde eftersom 
isoleringen inte bryts igenom av  
värmeledande material. 

För byggherrar
  Minst 30% energieffektivare jämfört med väggar byggda efter 

gällande byggregler.
  Ett energieffektivt hus har ett högre andrahandsvärde och är 

lättare att sälja.

För projektörer
  Systemet är mycket flexibelt vilket ger ett fritt val av utvändiga 

fasadmaterial såsom tegel, träpanel eller puts.
  Väggen har en inbyggd lufttäthet utan användning av plastfolie 

eller fogmassa.
  Väggen har ett lågt U-värde eftersom isoleringen inte bryts 

igenom av värmeledande material.
  Inget behov av dragband, stålvinklar eller liknande för att 

stabilisera systemet.

För entreprenörer
  Jämfört med traditionella träkonstruktioner, är systemet mycket 

enklare och snabbare att arbeta med. 
  Allt arbete klaras av snickare utan specialverktyg.

Arkitekturfrihet
  Speciallösningar kan användas, projekteras och beräknas som 

självständiga element. 
  Prestanda och kvalitet är testad och dokumenterad.
  Väggen har inbyggd luftäthet utan användning av plastfolie  

eller fogmassa. 
  RockZero har brandgodkännanden, akustikmätningar och 

statiska beräkningar (Brandmotstånd: 60 minuter inifrån och 30 
minuter utifrån).  

Om ROCKWOOL RockZero Fördelar med systemet

ROCKWOOL har utvecklat ett högeffektivt byggsystem, ROCKWOOL RockZero, med 
väggar av komprimerad stenullsisolering. Isoleringen är både bärande och  
isolerande. Den inbyggda lufttätheten, helt utan plastfolie, gör att konstruktionen  
är näst intill utan köldbryggor vilket ger en helt unik lösning.
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Korslagd regelstomme 
45+195+45, lambda 37

0,16 240

Korslagd regelstomme
45+220+95, lambda 37

0,13 360

Ny framtidsvägg typ 1 0,12 227

Ny framtidsvägg typ 2 0,11 337

Exempel på olika  
väggkonstruktioner

1

2
3

1. Isolerande skikt av stenull. 
2. Stabiliserande och köldbryggebrytande skikt av stenull. 
3. Invändigt ljuddämpande skikt av stenull som även ger ett installations-
skikt för el.



ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5
553 05 JÖNKÖPING
www.rockwool.se
info@rockwool.se
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Koncernen ROCKWOOL är världens ledande leverantör 
av stenull. Företaget levererar innovativa produkter och 
system baserade på obrännbar stenull, som förbättrar 
miljön och livskvaliteten för miljontals människor.

ROCKWOOL är bland de världsledande inom isolerings-
industrin. Med isoleringslösningar och system samt 
andra byggrelaterade produkter som t ex akustiktak, 
fasadbeklädnader och rådgivande verksamhet bidrar 
koncernen till energieffektiva och brandsäkra byggna-
der med god akustik och behagligt inomhusklimat.
 
ROCKWOOL koncernen skapar dessutom gröna  
lösningar till trädgårdsindustrin, innovativa specialfiber 
för industriellt bruk, effektiv isolering till process- 

industrin och marine- och offshore-segmentet, samt 
buller- och vibrationsdämpande isolering till modern 
infrastruktur. 

Koncernens mer än 9 000 medarbetare i över 40 länder 
har kunder över hela världen. Koncernen är starkt 
representerad i Europa och expanderar med produkti-
ons-, försäljnings- och serviceaktiviteter även i Nord- 
och Sydamerika och Asien. 

Om ROCKWOOL


