
 

AMA VVS & Kyl 12 för ventilationskanaler, beskrivningstext för 
ROCKWOOL teknisk isolering 
Kod               Text                                                          

  
RBF.112  

Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, 
med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent 
ROCKWOOL Komfortvärmematta 
Montering  
Enligt Typgodkännandebevis 0108/02  

  
 

RBF. 1121  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie  
utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.   

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent 
ROCKWOOL Alu-Värmematta 
Montering  
Enligt Typgodkännandebevis 0108/02  

    

RBF.1211  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie  
utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.   

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent 
ROCKWOOL Alu-Värmematta 
ROCKWOOL ProRox WM 957 ALU sc 
Montering  
Enligt Typgodkännandebevis 0108/02  

    

RBF.121  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär 
ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent 
ROCKWOOL Komfortvärmematta 
ROCKWOOL ProRox WM 957sc 
Montering  
Enligt Typgodkännandebevis 0108/02  

    

RBF.123  
Termisk isolering med skivor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, 
med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2739/vvs/komfortbrandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1712/vvs/komfortvaermematta
http://rwiumbracose-live.inforce.dk/media/23181007/tg_0108_02_ROCKWOOL.pdf
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2740/vvs/alu-brandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1696/vvs/alu-vaermematta
http://rwiumbracose-live.inforce.dk/media/23181007/tg_0108_02_ROCKWOOL.pdf
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2740/vvs/alu-brandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1696/vvs/alu-vaermematta
http://guide.rockwool-rti.se/produkter/proces-industri/prorox-wm-957-alu-sc-(alu-naetmatta-80).aspx
http://rwiumbracose-live.inforce.dk/media/23181007/tg_0108_02_ROCKWOOL.pdf
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2739/vvs/komfortbrandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1712/vvs/komfortvaermematta
http://guide.rockwool-rti.se/produkter/proces-industri/prorox-wm-957-sc-(naetmatta-80).aspx
http://rwiumbracose-live.inforce.dk/media/23181007/tg_0108_02_ROCKWOOL.pdf


 

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140 
ROCKWOOL ProRox SL 980sc 
Montering  
Enligt Typgodkännandebevis 0108/02  

    

RBF.1232  
Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på 
rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140 
Montering  
Enligt Typgodkännandebevis 0108/02  

    

RBF.212  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, 
utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent 
ROCKWOOL Komfortvärmematta 
Montering  
Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar  

    

RBF.2121  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt 
på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent 
ROCKWOOL Alu-Värmematta 
Montering  
Enligt fabrikantens dokumenterade arbetsanvisningar   

    

RBF.2132  
Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminium folie 
utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  
Isolervara  
ROCKWOOL Lamellmatta med armerad Alu-folie 

    

http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2317/vvs/alu-brandbatts-80
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2314/vvs/alu-brandbatts-120
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2519/vvs/alu-brandbatts-140
http://guide.rockwool-rti.se/produkter/proces-industri/prorox-sl-980-sc-(brandbatts-140).aspx
http://rwiumbracose-live.inforce.dk/media/23181007/tg_0108_02_ROCKWOOL.pdf
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2317/vvs/alu-brandbatts-80
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2314/vvs/alu-brandbatts-120
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2519/vvs/alu-brandbatts-140
http://rwiumbracose-live.inforce.dk/media/23181007/tg_0108_02_ROCKWOOL.pdf
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2739/vvs/komfortbrandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1712/vvs/komfortvaermematta
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2740/vvs/alu-brandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1696/vvs/alu-vaermematta
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1714/vvs/lamellmatta-med-armerad-alu-folie


 

RBF.221  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär 
ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent 
ROCKWOOL Komfortvärmematta 
Montering  
Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar  

    

RBF.2211  
Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt 
på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brand teknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent 
ROCKWOOL Alu-Värmematta 
Montering  
Enligt fabrikantens dokumenterade arbetsanvisningar 

    

RBF.2222  
Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie 
utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  
Isolervara  
ROCKWOOL Lamellmatta med armerad Alu-folie 
Montering  
Spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.  

    

RBF.223  
Termisk isolering med skivor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, 
utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140 
ROCKWOOL KanalBatts 65 
ROCKWOOL KanalBatts 100 

  
 

RBF.2231  
Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med stapelfiberflor utvändigt på 
rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL KanalBatts 65 
ROCKWOOL KanalBatts 100 
Montering  
Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar. Bandning eller genomgående fästdon.   

http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2739/vvs/komfortbrandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1712/vvs/komfortvaermematta
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2740/vvs/alu-brandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1696/vvs/alu-vaermematta
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1714/vvs/lamellmatta-med-armerad-alu-folie
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2317/vvs/alu-brandbatts-80
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2314/vvs/alu-brandbatts-120
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2519/vvs/alu-brandbatts-140
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1707/vvs/kanalbatts-65
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1707/vvs/kanalbatts-100
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1707/vvs/kanalbatts-65
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1707/vvs/kanalbatts-100


 

    

RBF.2232  
Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på 
rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120 
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140 
Montering  
Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar. Bandning eller genomgående fästdon.  

    

  

  

 

http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2317/vvs/alu-brandbatts-80
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2314/vvs/alu-brandbatts-120
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2519/vvs/alu-brandbatts-140


 

AMA VVS & Kyl 09 för rörisolering, beskrivningtext 

Kod              Text                                              
    
RBA.14  Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av mineralull på rörledning.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Rörskål 800 (Kolumn A) 
ROCKWOOL Universalrörskål (Kolumn B) 
Montering  
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.  

    
RBB.21  Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Rörskål 800 (Kolumn A) 
ROCKWOOL Universalrörskål (Kolumn B) 
Montering  
Spirallindning eller bandning.   

    
RBB.22  Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rörledning.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent 
ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent 
ROCKWOOL Alu-Värmematta 
ROCKWOOL Komfortvärmematta 
ROCKWOOL ProRox WM 957 ALU sc 
ROCKWOOL ProRox WM 957sc 
Montering  
Syförfarande eller klamring.   

    

RBB.221  Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på 
rörledning.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent 
ROCKWOOL Alu-Värmematta 
ROCKWOOL ProRox WM 957 ALU sc 
Montering  
Syförfarande eller klamring.   

    
RBB.23  Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på rörledning.  

  

Isolervara  
ROCKWOOL Lamellmatta med armerad Alu-folie 
Montering  
Spirallindning eller bandning.  

    
 

http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2747/vvs/roerskaal-800-alu-armerad
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1717/vvs/universalroerskaal-med-tejp
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2747/vvs/roerskaal-800-alu-armerad
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1717/vvs/universalroerskaal-med-tejp
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2740/vvs/alu-brandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2739/vvs/komfortbrandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1696/vvs/alu-vaermematta
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1712/vvs/komfortvaermematta
http://guide.rockwool-rti.se/produkter/proces-industri/prorox-wm-957-alu-sc-(alu-naetmatta-80).aspx
http://guide.rockwool-rti.se/produkter/proces-industri/prorox-wm-957-sc-(naetmatta-80).aspx
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/2740/vvs/alu-brandmatta-vent
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1696/vvs/alu-vaermematta
http://guide.rockwool-rti.se/produkter/proces-industri/prorox-wm-957-alu-sc-(alu-naetmatta-80).aspx
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1714/vvs/lamellmatta-med-armerad-alu-folie

