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Kravene til innovation inden for kon-
struktion, projekt og byggeproces øges
40% af den vestlige verdens energiforbrug stammer fra 
bygninger. Størstedelen af den forbrugte energi anvendes til 
opvarmning og afkøling af bygninger. Hvis vi skal overvinde de 
globale udfordringer, vi konfronteres med i forbindelse med 
klima og energiforsyninger, er det afgørende, at vi fokuserer på 
reducering af energiforbruget og CO2 udledninger i bygninger. 

Kampen for energieffektive løsninger er begyndt. De skærpede 
krav, der stilles af myndighederne til begrænsning af energitab 
og CO2 udledninger, stiller nye krav til byggefirmaer med hen-
syn til bygningsdesign, strukturer, effektivitet og økonomi. 

En godt isoleret bygning med kontrolle-
ret ventilation er den sundeste løsning
Undersøgelser foretaget af universitetet i Jena i Tyskland viser, 
at mere end 20% af vores bygninger skaber problemer relate-
ret til træk og indeklima.

Et godt isoleret hus kombineret med kontrolleret ventilation 
er den bedste og mest økonomiske måde at forebygge og løse 
dette problem på. En effektiv varmeisolering i en tæt – men 
ventileret – bygning garanterer for en behagelig og konstant 
temperatur hele året rundt.

Sådan bygger man et lavenergihus: 

Minimering af energitab 
• Isoleringstykkelse på 300 - 500 mm 
• Ingen kuldebroer 
• Lavenergivinduer med tre lag glas 
• Kontrolleret ventilation med varmegenvinding 
• Lufttætte samlinger 
• Varmegenvinding ved mekanisk ventilation 
• Varmegenvinding af varmt brugsvand
• Regnvandsanlæg
•  Bygningsorientering: Vinduer, der vender mod syd, vest og 

øst for optimal udnyttelse af solenergi 
• Anvendelse af solafskærmning i varme perioder 
•  Energiforbrug til opvarmning og afkøling maks. 15 kWh/m2 

om året i et passivhus. 
•  Effektive lavenergisystemer – samlet primært energiforbrug i 

passivhuse maks. 120 kWh/m2 om året. 

Installation af alternative energikilder 
• Solceller/solfanger 
• Jordvarme 
• Små vindmøller 
• Energiloplagringssystemer 

Det er vigtigt at tænke i “lavenergi”  
fra starten 

En bygning lever ofte 100 år eller mere. Det er derfor sund 
økonomi at optimere energieffektiviteten i nye bygninger og 
dermed høste de økonomiske fordele lige fra starten. Hvis 
det gøres på et senere tidspunkt, bliver det både dyrere og 
vanskeligere.

Kravene til energieffektive 
bygninger strammes år for år 

1. Introduktion
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Med RockShell er det muligt at bygge så energieffektivt, at der kan 
spares op til 90% af den energi den gennemsnitlige boligmasse for-
bruger i dag. Men brugen af traditionelle metoder, konstruktioner og 
byggeprocesser gør ofte en bygning unødvendig dyr, mere ressource-
tung og mindre energieffektiv end RockShell. Dette var en medvirken-
de faktor bag udviklingen af vægsystemet. 

RockShell vægsystem:  
Minimalt energitab.  
Optimal byggeproces.

RockShell vægsystemet er et nyudviklet byggesystem til 
bærende ydervægge i bygninger. RockShell vægsystemet er et 
unikt og innovativt modulsystem, der opfylder fremtidens krav 
om minimalt energitab og effektive byggeprocesser. 

RockShell vægsystemet forener kravene om miljømæssigt 
bæredygtige letvægtskonstruktioner med optimale energi-
egenskaber, effektiv montering, teknisk support og fordele for 
slutbrugeren. Med andre ord: RockShell vægsystemet er det 
ideelle alt-i-et byggesystem.

RockShell vægsystemet
RockShell vægsystemet er kernen i ydervæggen. Der kan 
monteres en installationsvæg på RockShell vægsystemets 
inderside, og der monteres facadebeklædning på ydersiden. 

RockShell vægsystemet er en unik kombination af I-formede 
vægprofiler af stål, kraftig Rockwool isolering og OSB-plader 
på indersiden. Denne unikke kombination giver et innovativt 
lavenergivægsystem med få komponenter og en slank løsning.

Der monteres en installationsvæg på  
RockShell vægsystemets inderside.

Der monteres facadebeklædning på  
RockShell vægsystemets yderside. 

Ved alle samlinger mellem RockShell vægsystemet og andre 
af bygningens konstruktioner findes en standardløsning, der 
minimerer kuldebroer. På grund af systemets modulopbygning 
kræves der meget få tilpasninger mellem forskellige bygnings-
typer. Derfor kan samlingsdetaljer anvendes til en lang række 
forskellige typer bygningsdesign.

Systemet består af meget få byggekomponenter, der stort set 
kan samles med en skruemaskine på stedet. Dette reducerer 
også risikoen for konstruktionsfejl.

RockShell systemet leveres direkte på byggepladsen og er 
tilpasset den aktuelle bygning. Da der næsten ikke kræves 
yderligere tilpasninger på stedet, er materialespild og den tid, 
der bruges på modifikationer, minimal.
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Support fra start til slut
Med RockShell vægsystemet er du altid garanteret:
1  Hjælp til projekttilrettelæggelse (beskrivelser, beregninger 

og leverancespecifikationer).
2  Hjælp til opstart på byggepladsen.
3  Rådgivning.
4  Eftersalgsservice.

RockShell vægsystemet er fremtidens konstruktionsme-
tode. Det er Rockwool koncernen, verdens største producent 
af stenuld, der står bag systemets udvikling, produktion, 
implementering og support. Det garanterer dig effektivitet 
og god kvalitet, ydeevne, byggeproces og funktion.

Færre samlede omkostninger 
En bygning er omkostningsintensiv lige fra planlægning og 
projekttilrettelæggelse til bygningen står klar til brug. Det 
er derfor vigtigt at optimere hver enkel fase, så alle unødige 
omkostninger elimineres, fejl undgås, og den samlede byg-
geproces gennemføres så problemfrit som muligt. 

Et gennemtænkt system kombineret med en rationel bygge-
proces resulterer i et hurtigere byggeri og en samlet omkost-
ning, som er lavere end ved de traditionelle konstruktionsme-
toder.

I en bygning, hvor RockShell vægsystemet anvendes, vil pro-
cessen og omkostningerne typisk være fordelt som vist i det 
følgende diagram. 

 

Energieffektivitet 
sat i system 

NB: Omkostninger forbundet med spild 
og bortskaffelse af byggemateriale er 
ikke medtaget i diagrammet. Men gene-
relt kan det siges, at affaldsmængden 
er større og bortskaffelsen er væsentligt 
dyrere med en traditionel løsning end 
med en RockShell løsning. RockShell 
vægsystemet leveres som en samlet, 
brugerdefineret systemleverance til 
en given bygning. Dette giver minimal 
tilpasning og spild i selve konstruktions-
processen.

RockShell vægsystemet  
– naturlige fordele:
1  En optimeret RockShell løsning kan opfylde standarden for 

passivhuse.
2  U-værdierne kan optimeres med isoleringstykkelse på 

RockShell væggens inderside.
3 Minimale kuldebroer.
4 Lufttæt konstruktion.
5 Ingen risiko for fugt: Diffusionsåben struktur som kan ånde.
6  Velegnet til standarkomponenter (døre, vinduer, tage mv.)
7  Optimal frihed i arkitektonisk design: Stor valgfrihed vedrø-

rende yderfacaden. 
8  Effektiv byggeproces: Logisk og modulært system, som 

minimerer montagetiden og reducerer risikoen for fejl.
9  Skræddersyede leverancer fremstillet specielt til hvert 

enkelt byggeri. Dette minimerer både tilpasningen på byg-
gepladsen og spild. 

Sammenligning af monteringsomkostninger: 
RockShell vægsystem og en standard træhusløsning med en træfacade 

Designfase PlanlÆ gning materiale-
omkostninger

monterings-
omkostninger

traDitionel
løsning
rockshell
wall system

facaDe
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I dag er det endnu mere vigtigt at vælge det rigtige isolerings-
produkt på grund af de skærpede krav til energieffektive og 
bæredygtige bygninger. Anvendelse af Rockwool stenuld ga-
ranterer dig både effektiv varmeisolering og en bedre teknisk 
løsning. Produktets naturlige egenskaber giver kvaliteten et 
ekstra løft sammenlignet med andre typer isolering. 

Den samlede pakke af de naturlige egenskaber er helt unik 
for Rockwool stenuld. Det er fordele, som du får “gratis” med 
i købet. 

Brandsikkerhed 
Rockwool stenuld er vurderet til bedste klasse i brandmod-
stand: A1 (Ikke-brændbart materiale). Ingen andre traditionelle 
isoleringsmaterialer forhindrer udvikling og spredning af 
brand så effektivt som Rockwool stenuld. 

Lyd- og støjdæmpning 
Rockwool stenuld dæmper støj, regulerer lyden og forbedrer 
akustikken. Dette bidrager også til at sikre et godt og behage-
ligt indeklima. 

Dokumentation og godkendelse 
RockShell systemet er testet i henhold til kravene i ETA (Euro-
pean Technical Approval), og testene er udført og certificeret af 
uvildige testinstitutioner. 

 Modstand mod brand udefra: REI 90 minutter.
Udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

 Modstand mod brand indefra: REI 60 minutter.
Udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

 Lyddæmpning: Minimum 54 DB.
Udført af DELTA i Danmark

 Bæreevne pr. profil (højde 2,7 m): 53,3 kN.
Udført af SP Technical Research Institute of Sweden

 Godkendelse som passivhus.
Systemet er certificeret af Passivhusinstituttet i Tyskland

 ETA-godkendelse.
Udgivet af ETA Danmark 
ETA-11 / 0013

Alt-i-et systemsikkerhed 
Selvom RockShell vægsystemet er en ny konstruktionsmetode, 
er den fuldstændig sikker, hurtig og effektiv, og den giver råd- 
givere, entreprenører, montører og husejere maksimal sikker-
hed i hele konstruktionsprocessen. Systemet er gennemprøvet 
på byggepladsen og er certificeret af uvildige laboratorier. 
Dette garanterer kvaliteten af alle komponenter i systemet og  
sikrer, at det fungerer i praksis under montage og i den fær-
dige bygning. 

Rockwool koncernen, verdens største producent af stenuld, 
står bag udviklingen af systemet og har draget omsorg for 
hvert enkelt aspekt. 

RockShell tilbyder desuden en omfattende projektsupport i 
alle konstruktionsfaserne: Fra indledende bygningsdesign, 
detaljeret planlægning og beregning til praktisk udførelse. Alt 
sammen med henblik på at sikre slutbrugerens fordele i form 
af energiegenskaber, bæredygtighed, indeklima eller byggeri-
ets kvalitet i det hele taget. 

RockShell vægsystemets naturlige egenskaber med hensyn 
til brandbeskyttelse, lyd- og støjisolering, fugtbeskyttelse mv. 
bidrager ligeledes til at gøre systemet til en komplet løsning til 
fremtidens lavenergibygninger. 

RockShell vægsystemet er det optimale alt-i-et bygge-
system.

Rockwool 
betyder 
ekstra sikkerhed

Fugtafvisende 
Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis isoleringen udsæt-
tes for regn, bliver den kun våd på de yderste få millimeter. 
Dette forsvinder hurtigt, når regnen stopper. Rockwool stenuld 
er også diffusionsåben og lader vanddamp passere gennem 
stenulden – uden risiko for kondens. 

Komfort og indeklima 
Et godt isoleret hus kombineret med kontrolleret ventilation 
er den bedste og mest økonomiske måde at sikre et godt in-
deklima på. Varmeisolering, der giver en lufttæt klimaskærm, 
garanterer for en behagelig og konstant temperatur hele året 
rundt. Rockwool stenuld opfylder de strengeste 
europæiske krav i forhold til indeklimaet og er 
certificeret i den finske emissionsklasse M1 for 
konstruktionsmaterialer. 

aLt-i-Et
systemsikkerhed
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2.1 Modulkoncept
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Figur 1: Opsætning af RockShell vægsystemets  
modulskelet inklusive en åbning
Røde tal: Systemmodulers længde 
Grå tal: Bredder på standard RockShell elementer

RockShell vægsystemet er opbygget som et modulsystem med en modul-
længde på 600 mm. Modulerne er indrammet af lodrette bærende væg-
profiler, der stort set er formet som I-profiler (RockShell vægprofil), hvis 
midterakser udgør modulakserne. 

Når der anvendes RockShell endeprofiler i f.eks. hjørner eller vinduer, findes 
modulaksen på endeprofiler med vinger. Bygningens ydre modulakser be-
stemmes af OSB-pladernes yderside, hvor disse er monteret på RockShell 
profilerne. Alle mål skal tilpasses dette modulskelet, hvor det er muligt.

Dimensionsbetegnelserne for en RockShell bygning defineres som vist 
i figur 2.

A  Længde 
Bygningens længde er i teorien uendelig. Dog skal der tages hensyn til dens 
generelle stabilitet, som kan påvirke afstivning i gavl- og indervægge samt 
fastgørelse af RockShell vægsystemet til fundamentet. 

B  Bredde 
Referencebygningen er begrænset til en bredde på 8 m, som er lig med 
tagets spændvidde. Normalt afhænger bygningens bredde af den maksimale 
belastning på RockShell vægsystemet samt af den maksimale vindbelast-
ning, der kan påføres bygningen (se kapitel 3). 

C  Højde
RockShell vægsystemets højde er begrænset til 2 ½ etager med en højde på 
de bærende profiler (vægprofil og endeprofil) på højst 2,7 m. Tagets hæld-
ning kan vælges frit, når blot de maksimale belastninger overholdes. Figur 3 
viser et eksempel på en bygningsgeometri med en taghældning på 45°, 
som med en maksimal bredde på 8 m, resulterer i en samlet maksimal 
bygningshøjde på 9,4 m. 

Figur 3: Maksimal højde for RockShell vægsystem 
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2.3 Belastninger

A  Egenvægt 

1 RockShell vægsystemet 
RockShell væggens specifikke vægt (inklusive  
en gipsplade på indersiden) er beregnet til  
73,28 kg/m2. Der anvendes en værdi på  
0,75 kN/m2 i beregningerne. Specifikke vægte  
er beregnet med en modulafstand på 600 mm 
mellem RockShell vægprofilerne. Den typiske  
U-værdi for denne opsætning er 0,143 W/(m2K). 

2 Tag 
Den specifikke vægt for et typisk tag med tunge 
tagsten er beregnet til 88,15 kg/m2. På grund  
af mulighederne omkring anvendelse af andre 
materialer i tagkonstruktionen, anvendes en 
værdi på 1,00 kN/m2 i beregningerne. Se tabel 2. 

3 Etageadskillelse 
Den specifikke vægt for en typisk let etagead-
skillelse er beregnet til 68,65 kg/m2. På grund  
af mulighederne omkring anvendelse af andre
materialer i gulvkonstruktionen, anvendes en 
værdi på 0,80 kN/m2 i beregningerne. Se tabel 3.

Belastningerne af RockShell vægsystemet er 
beregnet i henhold til EC 1991-1 for en fiktiv, 
men realistisk, bygning for at vise systemets 
muligheder. Hvor det er påkrævet, er der anvendt 
dokumenter fra British National Annexes af 
Eurocode (EC) til at beregne RockShell vægsy-
stemets bærende profilers belastningsevne.  
Se den skematiske oversigt over belastnings-
situationen i figur 4. 

Vigtigt: Belastninger, især på grund af 
vind og sne, skal beregnes for hvert en-
kelt projekt, for det specifikke anvendel-
sessted.

Tabel 1

Tabel 2

Specifik vægt for RockShell vægsystem 

27
00

Figur 4: Belastningssituation og geometri for RockShell vægsystemet 
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Specifik vægt for let etageadskillelse

Tabel 3

B  Nyttelast
Der anvendes en værdi på 2,0 kN/m² i beregnin-
gerne som nyttelast for etageadskillelser. For at 
tage eventuelle afvigelser i andre lande i betragt-
ning er denne værdi højere end den givne værdi i 
mange nationale tilføjelser af EC 1991-1. 

C  Snebelastning
Snebelastning beregnes i henhold til EC 1991-
1-3. Som tidligere nævnt, skal snebelastning 
beregnes for det specifikke sted i hvert projekt. 

D  Vindbelastning
Vindbelastning beregnes i henhold til EC 1991-
1-4. Som tidligere nævnt, skal vindbelastning 
beregnes for det specifikke sted i hvert projekt.

E  Diverse
Andre mulige parametre, som indvirker på Rock-
Shell vægsystemets struktur, f.eks. temperatur, 
uheldsmæssige belastninger eller seismiske 
belastninger er ikke taget i betragtning til Rock-
Shell vægsystemets strukturelle beregninger.

Materiale Tykkelse Tæthed Vægt

(mm) (kg/m³) (kg/m²)

Udvendig puds 8,0 1900 15,20

Pudsunderlag 10,0 1110 11,10

Lamineret træfinér,  
98 mm

 
27,0

 
480

 
2,12

RockShell isolering  
2700 x 600 mm

 
250,0

 
70

 
17,50

Vægprofil, stål,  
150 x 80 mm

 
1,0

 
7850

 
6,67

C-profil top / bund,  
stål, 152 x 50 mm

 
1,0

 
7850

 
1,47

Skruer 0,50

OSB-plade 12,0 600 7,20

Isolering i installationsvæg  
45,0

 
30

 
1,35

Indvendig Z-profil,  
45 x 30/30 mm

 
0,56

 
7850

 
0,97

Gipsplade 12,5 736 9,20

i alt, 2700 x 600 mm 73,28

Materiale Tykkelse Vægt

(kg/m³) (kg/m²)

Tagsten, 7,5 pr. m² 6 (kg) 45,00

Lægter, 38 x 73 mm pr. 330 mm 600 5,00

Underbeklædning i plast, 3,2 mm 3,00

Spær, 60 x 250 mm pr. 600 mm 600 15,00

Isolering, 300 mm 32 8,64

Membran, 0,2 mm 0,14

Lægter , 38 x 57 mm pr. 600 mm 600 2,17

Gipsplade, 12,5 mm 736 9,20

I alt 88,15

Materiale Tykkelse Vægt

(kg/m³) (kg/m²)

Trægulv, 20 mm 600 12,00

Gipsplade, 2 x 12,5 mm 736 18,40

Trapezformede, 1,25 mm 7850 10,00

C-profil, stål, 200 x 30 x 1,5 mm pr. 600 mm 3,50

Isolering, 100 mm 32 3,20

Isolering, 25 mm pr. 600 mm 7850 1,00

Gipsplade, 15,4 mm 736 11,35

Gipsplade, 12,5 mm 736 9,20

I alt 68,65
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Endeprofiler til RockShell vægsystemet er samlet i forvejen og leveres 
på byggepladsen i den ønskede længde. Basis for alle endeprofiler er to 
C-formede profiler, som er skruet fast til hinanden, så de danner en lukket 
kasse, der er isoleret med stenuld indeni. Den afsluttende opsætning af et 
endeprofil i forbindelse med C-formede profiler afhænger af endeprofilets 
anvendelse og kan udføres på fire forskellige måder.

Der er fire forskellige muligheder:

12
,5

45

12
15

0
10

0

27

10

8

36
4,

5

600

OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Rockwool FlexiBatts, 45 mm
Z-profil, 30 x 45 x 30 x 0,56 mm /600 mm (horisontal)

Gipsplade, 12,5 mm

Betonskrue, 7,5 x 60 mm
Vinkelbeslag, 
50 x 143 x 1 mm

RockShell uld, 250 mm 
C-profil, 152 x 50 x 1 mm

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

Puds, 8 mm
Rockpanel 10 mm

Udluftningsbræt 
af krydsfiner, 

27 x 98 mm

71
29
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RockShell vægsystem

Facadebeklædning

Installationsvæg

Da fundamentet er basis for RockShell vægsystemet, er det af særlig stor 
betydning. Der skal fokuseres på korrekt design og en nøjagtig udførelse af 
fundamentet for at sikre en fejlfri montering af vægsystemet.

Fundamentet skal fremstilles af beton med en kvalitet på mindst C20/25. 
Anvendelse af et lag mørtel, lette betonblokke eller lignende materiale oven 
på fundamentet forøger risikoen for fejl i underlaget på grund af høje punkt-
belastninger på underlaget.

Fundamentet skal bringes i vater med en nøjagtighed på ± 1 mm over 3000 
mm. Udover forskellen i nivelleringen af fundamentet mellem to punkter, 
kræver det især, at der undgås huller eller fordybninger i overfladen eller 
grus, der stikker frem fra overfladen. Det anbefales at opsætte betonforskal-
lingen så nøjagtig som muligt for at kunne bruge den som hjælp til afretning 
af den våde beton.

Fundamentet skal være 12 mm bredere end bundprofilet for at følge kravene 
til kantafstanden til fundamentboltene, som anvendes til at forankre Rock-
Shell vægsystemet. Det vil sige, at det skal være mindst 164 mm bredt.

. 

RockShell vægsystemets vigtigste bærende del består af RockShell 
vægprofiler, der er designet som I-formede profiler. Denne type bærende 
stolper skal anbringes lodret mellem RockShell stenuldselementerne. De 
tjener som et underlag til at fastgøre både den ydre beklædning og OSB-
pladerne på indersiden. Profilerne leveres på byggepladsen i den ønskede 
længde (for det meste lig med etagens højde). På grund af deres geometri 
og bæreevne kan RockShell vægprofiler ikke anvendes i hjørner eller som 
sideprofiler til åbninger i ydervæggen for døre eller vinduer. Her anvendes 
RockShell endeprofiler. 

2.4 Fundament

2.5 Vægprofiler 

2.6 Endeprofiler

Som vist på figur 1 og figur 4 rammes vinduer og døre lodret ind af Rock-
Shell endeprofiler. Foroven mellem endeprofilerne monteres en overligger, 
der skal tjene som bro for ovenfra kommende belastninger som ledes videre 
i endeprofilerne.

Det anbefales at tilpasse åbningerne til vinduer og døre efter RockShell 
vægsystemets modulskelet som et multiplum af 60 cm. Hvis der anvendes 
elementer, som ikke passer til modulskelettet, skal både overliggeren og 
RockShell standardstenulden fremstilles og leveres i en speciel længde/
bredde, som passer til elementets bredde.

Vinduers brystninger er ikke beregnet til at bære last. Dog er det muligt at 
belaste en brystnings topprofil midlertidigt med vægten af et almindeligt 
vindue, før det forankres til endeprofilet på begge sider.

2.7 Vinduer og døre 

1  Hjørner, C-formet profil 
fastgjort til endeprofilets ene 
side.

2  Hjørner, C-formet profil 
fastgjort til endeprofilets to 
sider.

3  Døre, C-formet profil fast-
gjort til endprofilets ene side 
(etagehøjde) og delvist på den 
anden side (for en overligger).

4  Vinduer, C-formet profil 
fastgjort til endeprofilets ene 
side (etagehøjde) og delvist på 
den anden side (for brystnings-
isolering og for en overligger).

Med henblik på vindues- og dørsektioner er det andet C-formede profil ikke 
beregnet til at blive placeret i højder, hvor der skal monteres vinduer eller 
døre.
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2.8 Overliggere
RockShell vægsystemet har færdig-fremstillede overliggere, som skal 
anvendes over åbninger til vinduer og døre. 

En overligger består af mindst fire hoveddele: et topprofil, et bundprofil og 
to sidedele. Disse fire dele danner en kasse med to åbne ender, der er fyldt 
med stenuld for at undgå kuldebroer. Overliggere, som spænder over mere 
end ét modul, stabiliseres ved hjælp af en indvendig metalplade pr. modul. 

Det er  ikke nødvendigt at anvende overligger, hvis facadeåbningen er 
mindre end 600 mm brede. Overliggerens højde skal min. være 300 mm og 
maks. 900 mm. Maks. længde på overligger er 1800 mm.

2.9 Karnapper
Karnappernes dimensioner skal følge RockShell vægsystemets modulskelet 
for at minimere forskelle i RockShell stenuldselementernes størrelse. Det 
anbefales derfor også, at karnapper designes med sider med en vinkel på 
45° i forhold til hovedfacadens linje. Andre vinkler er mulige, men kræver 
specielt udstyr, hvor der anvendes stenuldselementer i karnapernes hjørner.

2.10 Stenuldselementer 
Med henblik på at sikre en effektiv produkti-
onsproces og lav pris anbefales det at anvende 
så mange RockShell stenuldselementer med 
standardbredde som muligt. De skal helst 
udgøre mere end 80% sammenlignet med andre 
formater. Forskelle skaber højere omkostninger 
i produktion og montering. En bredde på 600 
mm anses som standard (se figur 1 for mere 
information).

Almindelige RockShell stenuldselementer skal 
være bredere end 200 mm. Slankere elementer 
øger risikoen for at elementerne knækker under 
håndteringen på byggepladsen.

Figur 5: Moduloptimering sikrer et stort antal standard 
stenuldselementer. 

Vægprofilerne markeret med blåt er kun 1 mm tykke 
og indgår i den samlede elmentbredde på 600 mm.  
De røde profiler er 50 mm.
 
Top: Oprindelig oversigtsplan over en facade med en 
uheldig placering af åbninger.
Bund: Ændrede modullinjer, optimeret til et højt antal 
standard stenuldselementer.
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2.11 Yderbeklædning 2.12 Installationsvægge 
Yderbeklædninger er ikke en del af RockShell vægsystemet, og kan vælges 
næsten uafhængigt af systemet. Bl.a. træfacade, paneler, mursten, skal-
mursten eller puds kan anvendes til at beskytte RockShell vægsystemet 
mod ydre påvirkninger.

Underlaget til yderbeklædninger består i de fleste tilfælde af lodrette ud-
luftningbrædder af krydsfinér, som monteres på ydersiden af samlingerne 
mellem RockShell stenuldselementer. Krydsfinérbrædderne skrues gennem 
RockShell stenuldens udvendige del og ind i de lodrette, bærende profiler 
(vægprofil, endeprofil, overligger). Belastninger fra beklædningen kan over-
stige den maksimale friktionskraft mellem krydsfinérbrædderne og ulden. 
Det gør det nødvendigt at fastgøre krydsfinérbrædderne til tagkonstruktio-
nen. Det er i disse tilfælde vigtigt, at krydsfinérbrædderne ikke afbrydes i 
højde med etageadskillelsen.

Pudsbaserede beklædningstyper kan bl.a. monteres på cementbaserede 
plader. For at undgå revner i pudslaget skal længden af en sådan plade altid 
dække afstanden mellem de to lodrette krydsfinérbrædders midtpunkter. 
Ikke bærende krydsfinérbrædder f.eks. ved brystninger skal desuden brofor-
bindes fuldstændigt med en plade til at overføre belastninger fra beklæd-
ningen til de bærende underlagsbrædder. Det samme gælder for paneler og 
træelementer.

Installationsvæggen er ikke en integreret del af RockShell vægsystemet. 
Dens design skal primært passe strukturmæssigt til bygningens anvendel-
sesbehov. Det anbefales dog, at installationsvæggen konstrueres således, at 
den opnår de karakteristiske værdier for varme/energi, akustik og brandre-
laterede anliggender, som omtales i kapitel 3. Typiske dimensioner for en 
installationsvæg er 45, 70 eller 95 mm plus 12,5 mm gips.

2.13 Skillevægge 
Indvendige skillevægge er ikke en del af RockShell vægsystemet. Der skal 
dog sikres en tilstrækkelig forbindelse mellem de to vægge for at håndtere 
forskellige konstruktionsaspekter som statik, brand og akustik. OSB-pladens
lag på indersiden af RockShell vægsystemet kan kun brydes, hvis statikbe-
regninger kan påvise bygningens generelle stabilitet, og samlingens lufttæt-
hed kan sikres af passende foranstaltninger.

2.14 Indervægge 

2.15 Etageadskillelse 

Konstruktionen af indervæggene er ikke en del af RockShell vægsystemet. 
Indervægge kan designes uafhængigt af RockShell vægsystemet, f.eks. 
som lette rammevægge med stål- eller træelementer og plade eller som 
tunge vægge i mursten eller beton. Det kan blive afgørende for RockShell 
vægsystemet, at indervæggene bidrager til bygningens generelle stabilitet. 
Det fastsættes ud fra beregninger af ydre belastninger på den specifikke 
placering for hvert enkelt projekt.

RockShell vægsystemet er designet, så det kan kombineres med lette  
etageadskillelser, der består af elementer i bygningsstål eller tømmer.  
Alt vedrørende statik omkring etageadskillelsen skal dækkes af etage-
adskillelsens leverandør. Etageadskillelsen skal monteres på RockShell 
vægsystemet på indersiden af OSB-pladerne i C- eller L-formede profiler, 
fæstnet til RockShell stålprofiler og krydsfinérremmen bag OSB-pladerne. 
Se også kapitlerne 3 og 12 for at få mere at vide om konstruktionsdetaljerne.

Der skal tages højde for, at etageadskillelser under tagetager kan blive 
belastet af vandrette kræfter fra tagkonstruktionen. Etageadskillelser kan 
desuden tjene som ”skive” til at afstive bygningen mod vindbelastninger. Der 
skal derfor gøres passende statiske overvejelser omkring samling mellem 
etageadskillelse og væggen.
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2.17 Tage 

2.18 Gavle

2.19 Vedligeholdelse og reparation 

Tagkonstruktionen er ikke en del af RockShell 
vægsystemet. Den kan i det store og hele desig-
nes uafhængigt af RockShell vægsystemet. 

Spærfoden eller bjælker i tagkonstruktionen  
kan placeres og fastgøres i en rem, som består 
af krydsfinér og ligger ovenpå RockShell væg-
systemet. Remmen er en del af RockShell 
vægsystemet.

Vandrette kræfter fra taget, vinkelret til væg-
planet, skal holdes tilbage øverst på RockShell 
vægsystemet enten af etageadskillelsens 
bjælker eller af tagkonstruktionen. Muligheden 
for at indarbejde et design med stolpevægge i 
RockShell stil skal udtrykkeligt verificeres. 

Konstruktionsprincipperne for en gavlvæg svarer til principperne for den 
almindelige RockShell væg. Gavlvæggens trekantede del adskilles fra 
etagedelen i højde med tagskægget for at få et rammedannende udluft-
ningsbræt på samme niveau hele vejen rundt om bygningen. I tilfælde af en 
gavltrekant med en højde over 2,7 m kan en vandret deling af gavlvæggen 
være nødvendigt. Samlingen svarer her til den for delingen i bunden 
af gavltrekanten.

Vedligeholdelsen af RockShell vægsystemet er minimal. Rockshell væg-
systemet er i sig selv vedligeholdelsesfrit.

Naturligvis har de indvendige og de udvendige beklædninger behov for den 
forskrevne vedligeholdelse, som f.eks. maling, og de elastiske samlinger 
for tilstødende bygningskomponenter – f.eks. vinduer eller døre – skal også 
vedligeholdes.

Reparationsarbejde kan udføres som for ethvert andet system med let-
vægge.

2.16 Første sal
I bygninger med første sal skal modullinjerne af 
RockShell vægsystemet svare til hinanden på de 
to etager for at optimere belastningsoverførslen 
mellem de to etager. Det er derfor nyttigt at pla-
cere vinduer (eller døre) af samme størrelse 
oven på hinanden. En endestolpe på anden etage 
tyder på højere lodrette belastninger. Unødven-
dige endeprofiler på en af etagerne kan føre til et 
øget antal stenuldselementer (f.eks. forskellige 
bredder), hvilket giver længere monteringstid og 
højere omkostninger. 
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3.1 Statik
RockShell vægsystemets strukturelle bæreevne 
er blevet dokumenteret med fuldskalatests og 
teoretiske beregninger. Af de udførte bereg-
ninger og test, som inkluderer alle designede 
elementer, har RockShell vægsystemet vist sig 
at opfylde kravene til den nødvendige styrke og 
de nødvendige specifikationer i forbindelse med 
systemets anvendelsesområder.

A  Tests
Der er udført fuldskalatests på et repræsenta-
tivt antal standard RockShell elementer af SP 
Technical Research Institute of Sweden. Test-
resultaterne blev opnået for standard RockShell 
vægprofiler med I-form. Se tabel 4 og figur 6.

B  Beregninger
Alle nødvendige beregninger er udført af uvildige 
konsulenter fra Rambøll, Danmark. Da Rock-
Shell vægsystemet kan anvendes i forskellige 
bygningstyper (beboelse, kommerciel og indu-
striel) og på forskellige steder, baseres de struk-
turelle beregninger på et fiktivt, men realistisk 
sted, for at dokumentere systemets muligheder.

Sted: 
Leeds, UK

Struktur:
8 x 12 m, etagehøjde 2,7 m
Taghældning 45°
2 etager plus opvarmet tagetage 
(alternative beregninger: 1 etage plus opvarmet 
tagetage)

Resultaterne af de strukturelle beregninger kan 
ikke nødvendigvis overføres direkte til et reelt 
projekt. Den givne belastningssituation skal 
dermed beregnes særskilt for hvert projekt.

I den statiske rapport fra Rambøll erklæres 
følgende:“Vægsystemet nyder godt af de meka-
niske egenskaber fra stenuldselementerne, der 
udgør en del af det strukturelle system.”

Indledende beregninger fra projektets tidligere 
faser angiver en øget bæreevne, takket være 
RockShell stenuldselementer, på 20 til 30%  
sammenlignet med et tilsvarende vægsystem 
uden tung stenuld som udfyldning. Potentialet 
for bæreevnen i den færdige standard vægop-
sætning, ved brug af et RockShell vægprofiler, 
er blevet testet, men ikke beregnet.

Figur 6: Den samlede kapacitet for et standard RockShell vægelement.
Testet af SP Technical Research Institute of Sweden

Tabel 4

Bæreevnen for et standard RockShell vægelement
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1  Endeprofil
Beregningsresultaterne for endeprofil findes i 
tabel 5.

2  Bjælke over åbninger 
(overligger)
Designkapaciteterne er beregnet for bjælker over 
åbninger. Udover evnerne til forskydning og bøj-
ning (se tabel 6) er der begrænsninger på kombi-
nerede belastninger (forskydning og bøjning) og 
bjælkernes lodrette nedbøjninger. 

Endeprofil

Bjælke over åbninger (overligger)

Tabel 6

Tabel 5

Belastnings-
type

Lodret tryk 
[kN]

Lodret træk 
[kN]

Vandret tryk 
[kN]

Bøjning 
[kNm]

Design-
kapacitet 72,2 178 27,6 9,13

3   Stabilitet

1: Generel stabilitet
Strukturens generelle stabilitet er stærkt 
afhængig af hver enkel bygnings geometriske og 
geografiske forhold. Den generelle stabilitet skal 
derfor verificeres af den ansvarlige konstruktør 
for hver struktur og hvert sted. 

For 1½ etages bygninger, kan den generelle 
stabilitet udføres med OSB-plader på 12 mm 
på RockShell vægsystemets inderside. For 
bygninger med 2½ etager kan vindbelastninger 
forøges så meget, at det kan være nødvendigt 
at stabilisere bygningen på andre måder, f.eks. 
ved yderligere at anvende indre skillevægge eller 
stabiliserende betonkerner.

2: Længdestabilitet for 1½ etages bygninger
Tre stabiliserende vægsektioner med en samlet 
længde på 5,4 m i hver facadevæg, sammenlagt 
10,8 m stabiliserende vægsektioner, er beregnet 
til at være tilstrækkelig til at sikre reference-
bygningens længdestabilitet. De 5,4 m i hver 
facadevæg kan grundlæggende sættes vilkårligt 
sammen i sektioner, f.eks.:
•	 1,8	m	+	1,8	m	+	1,8	m	(se	figur	7)	eller
•	 1,2	m	+	3,0	m	+	1,2	m

3: Sidestabilitet for 1½ etages bygninger
Tre stabiliserende vægsektioner med en samlet 
længde på 5,4 m i hver gavlvæg samt to indre 
stabiliserende vægsektioner på hver 3,0 m, sam-
menlagt 16,8 m stabiliserende vægsektioner, 
er beregnet til at være tilstrækkelig til at sikre 
referencebygningens længdestabilitet. De 5,4 
m i hver gavlvæg kan grundlæggende sættes 
vilkårligt sammen i sektioner, f.eks.:
•	 1,8	m	+	1,8	m	+	1,8	m	(se	figur	8)	eller
•	 1,2	m	+	3,0	m	+	1,2	m
 
4: Midlertidig stabilitet
Bygningens ydervægge skal afstives med 
skråbjælker med passende mål under konstruk-
tionen. Efter at have sikret bygningens generelle 
stabilitet som påtænkt i de strukturelle planer, 
f.eks. med OSB-plader og indervægge kan den 
midlertidige afstivning fjernes.
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Figur 7: Stabiliserende vægsektion, i husets længde
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Figur 8: Stabiliserende vægsektion, 
på tværs af huset
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53,8

 
24,2

26 27

3. Systemydelse

ROCKSHELL
WALL SYSTEM 



4  Fastgørelse

Detalje 6: Hjørnesamling 

Detalje 2: Topprofil 

Detalje 11: Overligger 

Detalje 1: Bundsamling 

Detalje 7: Bundsamling, endeprofil

Detalje 12: Overligger, isolering 

Detalje 8: Topsamling, endeprofil 

Detalje 4: Fastgørelse af U-beslag

Detalje 9: Brystning, topsamling 

Detalje 14: Fastgørelse af  
udluftningsbrædder ved tag

Detalje 5: Samling af endeprofil 

Detalje 10: Fastgørelse af OSB 

Detalje 15: Fastgørelse af  
udluftningsbrædder ved gavl

Illustrationerne viser ikke nødvendigvis antallet af de faktisk anvendte skruer. 

Detalje 13: Samling til 1. sal

12/22
13

11

24

71

72

73

42

43

25

Detalje 3: Topsamling 

32/62

31/61

33/63

12/22

21/51

91

91

92

23
Samling Detalje Skrue Størrelse (mm) Antal

Bundsamling 1 11 7,5 x 60 1

12/22 4,2 x 13 2

13 4,2 x 13 1 2)

Topprofil 2 23 4,2 x 13 1 2)

24 4,2 x 13 1 2)

Topsamling 3 12/22 4,2 x 13 2

21/51 4,8 x 80 2 1)

Fastgørelse af U-beslag 4 41 Specificeres i projektet 1

Samling af endeprofil 5 71 4,2 x 13 2 x n 4)

72 4,2 x 13 2 x n 5)

Hjørnesamling 6 73 4,2 x 13 2)

Bundsamling, endeprofil 7 42 4,2 x 13 4

43 4,2 x 13 4

Topsamling, endeprofil 8 21/51 4,8 x 80 2 1)

52 4,2 x 13 4

53 4,2 x 13 1 2)

Brystning, topsamling 9 25 4,2 x 13 2 2)

Fastgørelse af OSB 10 31/61 4,8 x 35 3)

32/62 4,8 x 35 3)

33 4,8 x 35 1

63 6,3 x 50 1

Overligger 11 81 4,2 x 13 2 x n 6)

82 4,2 x 13 2 x n 7)

Overligger, isolering 12 83 4,8 x 140 1  8)

Samling til 1. sal 13 12/22 4,2 x 13 2

21/51 4,8 x 80 2 1)

91 4,2 x 13 1 2)

92 4,2 x 13 4

Fastgørelse af udluftningsbrædder ved tag 14 101 4,8 x 140 2 2) 10)

102 5,0 x 40 9)

103 4,0 x 60 9)

Fastgørelse af udluftningsbrædder ved gavl 15 102 5,0 x 40 9)

103 4,0 x 60 9)

 1)	 Skrue	type	+	underlagsskive.	Ø	22	mm,	t=	2	mm,	5	mm	<	hul	Ø	6	mm
 2)  Forbindelse, der betragtes som ikke-bærende
 3)  Afstand mellem skruer: 120 mm (kanter) og 250 mm (midtpunkt).
 4)  n er antallet af fastgørelse i par langs profilets højde. Afstand mellem skruer: 200 mm
 5)  n er antallet af fastgørelse i par langs profilets højde. Afstand mellem skruer: 250 mm
 6)  n er antallet af fastgørelse i par langs overliggerens længde. Afstand mellem skruer: 100 mm
 7)  Antallet af skruer her er lig med antallet af krævede skruer til at fastgøre det korte C-profil til endeprofil
 8)   Afstand mellem skruer: 600 mm. Må ikke anbringes nær en modullinje.  

Underlagsskive	Ø	80	mm,	t	=	1	mm.
 9)  Antallet af skruer bestemmes af den specifikke belastning.
 10)   Afstand mellem skruer: 300 mm. Skruerne skal anbringes skiftevis på begge sider af profil.  

Fastgøres parvis ved krydsfinérbrættets top og bund. 
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52

53

Tabel 7
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Termiske beregninger er udført af det rådgivende firma Belenos, Danmark.

A  U-værdi for RockShell vægsystemet
Beregningerne af RockShell vægsystemets varmetransmissionskoefficient 
(U-værdi) er udført i henhold til EN ISO 10211-1 ved hjælp af program-
met “Physibel Trisco”. Standard stålelementer som bærende RockShell 
vægprofiler og Z-profiler i servicevæggen, såvel som et ventileret hulrum på 
ydersiden, tages i betragtning. Anvendelse af CE-mærkede isoleringsegen-
skaber på 0,035 og 0,034 W/(mK) giver en U-værdi på 0,143 W/(m²K).

3.3 Fugt
A  Kondens i konstruktionen
Risiko for kondens i RockShell vægsystemet er vurderet af det rådgivende 
firma Belenos, Danmark. RockShell konstruktionen viser ingen tegn på 
relativ fugtighed over 75%, som er betragtet som tærskelværdi, hvor skim-
melsvamp normalt begynder at dannes. Det blev derfor konkluderet, at der 
ikke kan opstå fugtrelaterede problemer i RockShell vægsystemet.

B  Kapillær fugtsugning
Stenuld er ikke et kapillært sugende materiale. Desuden får stenuldsfibre 
en overfladebehandling for at gøre dem vandafvisende. Selvom materialet 
skulle komme i berøring med fugt i flydende tilstand, er der ingen umiddel-
bar risiko for, at fugten trænger ind i stenulden uden et eksternt påført tryk.
 

C  Vandtæthed
Slagregnstest udført af SP Technical Research Institute of Sweden i henhold 
til EN 12865 viste ingen tegn på vandgennemtrængning, når stenuldselemen-
teres samlinger var dækket af Kerto brædder (27 x 98 mm) på systemet 
yderside. I denne testopsætning var indtrængning mindre en 1 cm på isole-
ringens yderside, hvor vandrette barrierer hindrer vandet i løbe frit ned. 
Takket være den fibrøse stenulds åbne struktur tørrer de fugtige områder 
hurtigt.

D  Fugtafvisende
RockShell vægsystemet er designet til at hindre optagelse af fugt ved hjælp 
af midlertidige regnbeskyttende tiltag kombineret med stenuldens vandaf-
visende egenskaber. Hvis der ophobes fugt i byggefaserne, tørrer de fugtige 
områder hurtigt takket være den fibrøse stenulds åbne struktur.

OSB-pladerne på RockShell vægsystemets inderside bør ikke udsættes for 
fugt. Det tilrådes at rejse og lukke tagkonstruktionen, før OSB-pladerne 
monteres for at beskytte dem mod utilsigtet udsættelse for fugt i form af 
regn eller anden fugt.

E  Skimmelsvamp
Beregningerne for kondens i konstruktionen viser, at væksten af skimmel-
svamp i RockShell vægsystemets dele er usandsynlig på noget tidspunkt.

Optaget fugt kan ikke påvirke væksten af skimmelsvamp, da fugten tørrer 
hurtigere, end svampen kan nå at etablere sig.

F  Korrosion
Korrosionsproblemer på systemets metaldele er blevet vurderet af Force 
Technology, Danmark. Baseret på tidligere beregninger, som er fortaget 
af det rådgivende firma Belenos, ligger metaldelene i vægkonstruktionen 
normalt i et tørt miljø, da den relative luftfugtighed kun stiger til 70-75% i 
korte perioder. Man har vurderet, at tykkelsen af metaldelenes belægning 
giver en god beskyttelse mod korrosion under disse forhold. Det er forudsat 
at alle skruer har en galvaniseret belægning med en tykkelse på 15 μm. Der 
må ikke anvendes skruer fremstillet af ædelt materiale som rustfrit stål på 
grund af risiko for galvanisk korrosion.

Metaldelenes levetid i RockShell vægsystemet forventes normalt at vare 
mindst 50 år. Denne vurdering forudsætter, at vægkonstruktionen er lukket. 
Yderligere krav er, at profilerne ikke må komme i berøring med vandabsor-
berende materialer, og at de ikke udsættes for vand eller fugt på anden vis.

3.2 Varme

U-værdier
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0

27
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36
4,

5

600

OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Rockwool FlexiBatts, 45 mm
45 mm Z-profil eller regel pr. 600 mm horisontal 

Gipsplade, 12,5 mm

Betonskrue, 7,5 x 60 mm
Vinkelbeslag, 
50 x 143 x 1 mm

RockShell uld, 250 mm
C-profil, 152 x 50 x 1 mm

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

Puds, 8 mm
Rockpanel, 10 mm

Udluftningsbræt 
af krydsfiner, 

27 x 98 mm

57
,5

28
9

18

RockShell vægsystem

Facadebeklædning

Installationsvæg

U-værdi W/(m2K) Installationsvæg Samlet vægtykkelse Samlet isoleringstykkelse

0,143 57,5 mm 364,5 mm 295 mm

0,134 82,5 mm 389,5 mm 320 mm

0,127 107,5 mm 414,5 mm 345 mm

Tabel 8

Figur 9
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3.4 Akustik 3.6 Brand
RockShell vægsystem med en indvendig installationsvæg er blevet testet  
for lyddæmpende egenskaber i henhold til EN ISO 140-3 af konsulent-
virksomheden Delta, Danmark. Der er udført to test, begge med 45 mm 
installationsvæg:

A  Test I:
I den første test var RockShell vægsektionen “lukket” på ydersiden med en  
10 mm tyk, cementbaseret bæreplade til forskellige typer beklædning. Ved 
anvendelse af facader bestående af f.eks. mursten, skalmursten, Rockpanel 
etc. kan man uden yderligere test tage udgangspunkt i vægsystemets mini-
mumsværdi for lyddæmpning.

B  Test II:
For den anden test blev der tilføjet et pudslag med en tykkelse på 8 mm til 
bærepladen for vægsektionen fra test I.

RockShell vægsystemet, med en indvendig installationsvæg, er blevet testet 
på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) for brandmodstand i 
henhold til EN 1365-1. Der er foretaget to test, der simulerede brandbelast-
ninger alternativt udefra og indefra.

Branddrøjhedsklassificeringen for udsættelse af brand fra begge sider af 
konstruktionen er REI 60. Brandmodstandsklassificeringen for udsættelse 
af brand fra konstruktionens yderside er REI 90.

A  Udvendig udsættelse for brand
Til denne del af testen blev der ikke monteret nogen udvendig beklædning 
på RockShell vægsystemet for at forhindre begrænsninger i valget af yder-
beklædninger. RockShell vægsystemet blev afsluttet med udluftningsbræd-
der af krydsfiner, som blev monteret på normal vis (27 x 98 mm, cc 600 mm). 
Der blev anbragt en lodret belastning på 15 kN på hvert I-formet RockShell 
vægprofil i den testede vægsektion med en ekscentricitet på 25 mm vinkelret 
på vægoverfladen.

Udbøjning af vægprofilerne oversteg den kritiske værdi på 8,1 mm/min. efter 
102 minutters testning. Her kunne belastningen på den testede sektion ikke 
længere opretholdes på grund af en pludselig bøjning af de lodrette stålpro-
filer. Indtil fejlen indtraf, var der ingen åbninger i den testede sektion, og den 
kritiske værdi for en fuldstændig lodret nedbøjning på 27 mm var ikke nået. 
Gennemsnitstemperaturen på den ikke udsatte overflade oversteg ikke  
140 °C ved en maksimal temperatur på 180 °C, og bomuldspuderne blev 
ikke antændt under testen.

B  Indvendig udsættelse for brand
Den testede RockShell vægsektions struktur var den samme som testen 
med udvendig udsættelse for brand.

Belastningen på den testede sektion kunne ikke længere opretholdes efter 
66 minutter på grund af en pludselig bøjning af de lodrette stålprofiler. Ud-
bøjning af vægprofilerne oversteg ikke den kritiske værdi på 8,1 mm/min., og 
det gjorde værdien af den samlede nedbøjning heller ikke inden for den- 
ne tid. Indtil bøjning indtraf, var der ingen åbninger i den testede sektion.  
Gennemsnitstemperaturen på den ikke udsatte overflade oversteg ikke  
140 °C ved en maksimal temperatur på 180 °C, og bomuldspuderne blev 
ikke antændt under testen. 
 

A  Lufttæthed
RockShell vægsystemets lufttæthed sikres hovedsageligt af laget med OSB-
pladerne. OSB-pladerne forsegles til tilstødende bygningskonstruktioner og 
ved samlinger mellem pladerne med permanent elastiske materialer samt 
lufttæt tape.

Det anbefales ikke desto mindre at foretage en særskilt blower-door test for 
hvert bygningsprojekt for at sikre den korrekte forseglingskvalitet. Selvom 
OSB-pladerne ikke selv er helt lufttætte, er det meget usandsynligt, at en 
bygnings	permeabilitet	overstiger	en	værdi	på	n50	=	0,6	h-1,	så	længe	sam-
lingerne er korrekt forseglet.

B  Vindtæthed
RockShell vægsystemet sikrer tilstrækkelig vindtæthed til at minimere 
uønsket varmespild indvendigt fra konstruktionen. Det er der tre hovedårsa-
ger til:
•		På	dets	yderside	efterlader	beklædning	som	f.eks.	skalmursten	eller	

plader kun et let ventileret luftlag mellem beklædningen og isoleringen og 
fjerner vindtrykket fra isoleringen.

•		Selve	isoleringsmaterialet	stenuld	har	høj	tæthed,	som	gør	luftbevægelsen	
næsten umulig indvendigt i materialet.

•		Et	vind-	og	lufttæt	lag	af	OSB-plader	monteres	bagved	isoleringen.	Det	
giver ekstra sikkerhed mod varmespild fra konstruktionen.

3.5 Tæthed

Test I:
Lyddæmpningsindekset blev målt som: 
Rw (C; Ctr) = 54 (-7; -15) dB

Test II med puds:
Lyddæmpningsindekset blev målt som: 
Rw (C; Ctr) = 60 (-6; -14) dB
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A  RockShell stenuldselement

RockShell stenuldselement

4. Systemkomponenter

Indhold:

4.1 Systemkomponenter ...............................................35

4.1 Systemkomponenter 

Tabel 9

RockShell stenuldselement

Længde (mm)  Maks. 2700

Bredde (mm) Maks. 600

Tykkelse (mm) 250

Tabel 10

RockShell vægprofiler

Længde (mm) Maks. 2700

Plade (mm) 150

Flange (mm) 80

Tykkelse (mm) 1

Vridning (mm) 0,5 pr. 2700

Tabel 11

RockShell top- og bundprofiler

Længde (mm) 3000

Bredde (mm) 152

Højde (mm) 50

Tykkelse (mm) 1

Vridning (mm) 1 pr. 3000

B  RockShell stålprofiler

RockShell vægprofil 
(I-profil)

Top- og bundprofil
(C-profil)
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7
6

5

C  RockShell endeprofil

Flange-profil fastgjort til
kasseprofil

Kasseprofil

1
4

2
3

Figur 10: Dele i forbindelse med endeprofiler
1 C-profil  w = 40 x 150 x 40 mm, l = bygningshøjde minus 110 mm
2 Endeprofil  w = 48 x 149 x 48 mm, l = bygningshøjde minus 6 mm
3 Endeprofil  w = 48 x 149 x 48 mm, l = bygningshøjde minus 6 mm
4 C-profil  w = 40 x 150 x 40 mm, l = afhængig af tilstødende bygningsdele

Afstande mellem forborede huller: 
200 mm i flangen på endeprofil (begge sider)
250 mm i flangen på C-profil  (i to rækker)
50 mm for fastgørelse af C-profil for overliggeren (i to rækker)
50 mm i begge flanger af C-profilet til fastgørelse af overliggeren

Figur 11:  Forskellige variationer af endeprofiler
5 Hjørne, “C” fastgjort på én side
6 Hjørne, “C” fastgjort på to sider
7 Dør/vindue (topende, overligger ikke synlig)

Tabel 14

Sideprofiler

Længde (mm)   l minus 10

Bredde (mm) 50

Højde (mm) 298

Tykkelse (mm) 1 eller 1,5

Vridning (mm) 1 pr. 1200

Tabel 15

Indvendig opdeling

Længde (mm) 50

Bredde (mm) 145

Højde (mm) 295

Tykkelse (mm) 1

Vridning (mm) 1 pr. 1200

Tabel 16

Vindues- og døroverligger

D  RockShell overligger

Figur 12: Dele i forbindelse med overligger
(X = antallet af moduler):
 8 Topprofil  w = 80 x 150 x 80 mm, l = “X” x 600 – 120 mm
 9 Bundprofil  w = 50 x 150 x 50 mm, l = “X” x 600 – 120 mm
 10 Sideprofiler venstre  w = 50 x 298 x 50 mm, l = “X” x 600 – 10 mm
 11 Sideprofiler højre  w = 50 x 298 x 50 mm, l = “X” x 600 – 10 mm
 12 Indvendig opdelingsprofil  w = 50 x 145 x 50 mm, l = 295 mm

8

9

10

11

12

Figur 13: Montering af overligger
13  Montage af sideprofil og opdelingsprofil  

Mindste antal skruer: 3 på hver side
14  Montage af sideprofil i bundprofil 

Afstand mellem skruer: Maks. 100 mm
15  Luk overligger med topprofil   

Afstand mellem skruer: Maks. 100 mm

13

14

15

NB: Illustrationerne viser ikke nødvendigvis 
antallet af de faktisk anvendte skruer.

Top- og bundprofiler

Længde (mm)   l minus 120

Bredde (mm) 150

Højde (mm) 50/80

Tykkelse (mm) 1

Vridning (mm) 1 pr. 1200

Kasseprofil, t = 1,5 mm

Længde (mm) 2700

Bredde (mm) 148,5

Højde (mm) 48

Tykkelse (mm) 1,5

Vridning (mm) 1 pr. 2700

Tabel 12

Flange-profil

Længde (mm) 2700

Bredde (mm) 150

Højde (mm) 40

Tykkelse 1

Vridning (mm) 1 pr. 2700

Tabel 13
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E  Beslag I  OSB-plade

K  Montagelim

OSB/3 plade (fer og not)

Længde (mm) 2440

Bredde (mm) 610 eller 1220

Tykkelse (mm) 12

Z-værdi 2/40 GPa·s·m2/kg

Montagelim til OSB-plade

Type 1-komponent fugthed hærdende neutral 
modificeret silan polymer (SMP)

Hårdhed Ca. 60 shore A acc. til ISO 868

Trækstyrke 1,9 N/mm2 acc. til ISO 8339

Sekant modul 2,1 N/mm2 ved 50% forlængelse acc. 
til ISO 8339

Temperaturbestandighed -40 til +90° C

Anvendelsestemperatur +5 til +40° C

Forbrug 70 ml/m2

Tabel 20

F  Skruer og bolte
•   Betonanker med sekskanthoved
• Boreskruer i metal med spændskivehoved
•   Selvborende skruer i pladestål med forsænket hoved eller med konisk 

hoved.

G   Murpap
(I henhold til EN 14987)
Bredde: Min. 160 mm
• Overflade: Bitumen afstrøet med sand
• Armering: Bitumen imprægneret polyester
• Tykkelse: 1,9 mm ± 10 % 
• Kuldefleksibilitet: ≥ 10°C 
• Vandtæthed: ≥ 2 kPa

H   Kold asfalt
Under bundprofil: Ca. 60 g/m  
• 1-komponent tætningsmasse.
• Blød bitumenbaseret pasta
• Densitet: ca. 1 kg/l
• Elasticitet: ± 10%
• Tåler temperaturer på -40 til +120 °C
• Påføringstemperatur: +5 til +35 °C

M   Afdækning af udluftningsbrædder
Bredde: Min. 100 mm

GavlbeslagOpmålingsværktøj

Murpap Asfalt

Tagåsebeslag

L-formet beslag U-formet beslag Stålplade

Lodret bræt Vandret bræt

Bredde (mm) 98 155 

Tykkelse (mm) 27 63

Tabel 22

L    Udluftningsbræt og rem (krydsfinér)

L-form

Længde (mm) 142

Bredde (mm) 50

Højde (mm) 50

Tykkelse (mm) 1

Tabel 17

U-form

Længde (mm) 148

Bredde (mm) 53

Højde (mm) 55

Tykkelse (mm) 1

Tabel 18

Stålplade

Længde (mm) 148

Bredde (mm) 50

Højde (mm) –

Tykkelse (mm) 5

Tabel 19

J   Lufttæt tape
Bredde: 60 mm

Tabel 21
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5.1 Flensborg-huset
Huset i Flensborg er det første lavenergifamiliehus, der er bygget med 
RockShell vægsystemet. Designet svarer til en standard hustype. Ideen 
med at bruge RockShell vægsystemet i et traditionelt designet hus er at 
demonstrere, at det er muligt at bygge et standardhus med fremragende 
energiegenskaber til en lav pris. 

Lavenergi-huset er et KfW 70 energieffektivt hus, der opfylde markedets 
krav om minimalt energiforbrug og godt indeklima.

5. Referencer

Indhold:

5.1 Flensborg-huset ..................................................41
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A  Skitser 

B  Byggeprocessen

Opsætning og fastgørelse af præ-fabrikerede overlig-
gere.

Et smugkik ind i huset under byggeprocessen.

Montering af RockShell stenuldselementerFastgørelse af beslag til fundamentet

Den sydvendte facadeLodret sektion

C  Det færdige hus

Huset set udefra under byggeprocessen.

Bygningsejer: Gartenstadt Weiche
Arkitekt: Architektenbüro Lorenzen
Byggepladsledelse: Höft Bauunternehmen
Entreprenør: Carstensen Trockenbau

Huset før facaden blev færdigmalet.

18
1.

35
3

64
2

7
50

2.
01

54
5
5

5

23°

-1.00

-0.20
-0.055 ±0.00

+1.33 3

+2.00

+2.51 +2.55 5

+2.60 7
+2.82 7
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6. Fundament

Indhold:

6.1  Bundprofil .................................................................. 46 

6.2  Modulskelettet  .......................................................... 48 

6.3  Beslag til vægprofiler .................................................49 

6.4  CAD-tegninger  ...........................................................52 

Godt at vide:

Fundamentet er ikke en del af RockShell væg-
systemet, men er altafgørende for monteringen 
af RockShell systemet. Der stilles krav til kvali-
teten af beton og til den øverste flades jævnhed 
og niveau. Der foreskrives en minimumsbredde 
for fundamentet for at sikre tilstrækkelig kant-
afstand til de bolte, der anvendes til at fastgøre 
RockShell vægsystemet til fundamentet.

Særlige krav:
• Beton ≥ C20/25
• Nøjagtighed ±1 mm over 3000 mm længde
• Bredde ≥ 164 mm

1

2

3

4

1  Bituminøst tagpap 

2  RockShell bundprofil

3  Vinkelbeslag til fastgørelse af RockShell vægprofil

4  RockShell vægprofil

44 45

6. Fundament



ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

A  Krav til fundamentet 
Fundamentet skal fremstilles af beton med mindst C20/25. Lette betonblok-
ke eller mørtel øverst på fundamentet må ikke anvendes. 

Betonoverfladen skal være plan, lige og uden fordybninger. Den krævede 
tolerance for den færdige overflade er ± 1 mm inden for 3 meter lige kant. 

Fundamentets top skal være mindst 164 mm bred. Kontrollér, at fundamen-
tets længde og bredde er korrekt. 

B  Murpap
Anvend en strimmel murpap – med en bredde, som er mindst lige så stor 
som fundamentets – for at opbygge en vand- og lufttæt tilslutning til Rock-
Shell vægsystemet. Enten skal tagpappet svejses til betonfundamentet, eller 
der skal anvendes kold asfalt i to striber med en diameter på 3 til 6 mm for 
at tætne denne samling. 

Tryk murpappet godt fast på fundamentet. Samlinger mellem murpapsek-
tionerne skal tætnes med kold asfalt. 

C  Murpappets jævnhed 
Murpappets jævnhed skal kontrolleres med et vaterpas. Det er vigtigt, at 
hele bundprofilets længde støttes korrekt. 

D  Nivellering af murpappet 
Ujævne dele skal om nødvendigt nivelleres med et andet lag murpap, som 
limes til underlaget med kold asfalt. 

E  Tæthed mellem murpap og bundprofil 
Anvend også kold asfalt mellem murpappet og bundprofilet. En stribe kold 
asfalt er tilstrækkelig. Tryk bundprofilet godt fast på asfalten. 

F  Bundprofil i hjørner 
Bundprofilerne på bygningens lange sider placeres fra fundamentets ene 
ende til den anden. Bundprofilerne på bygningens korte sider skal anbringes 
mellem de langsidede bundprofiler. 

I fundamentets hjørner skal der koldskæres 15 cm af bundprofilets inder-
flange på bygningens lange side.  

Der skal være et mellemrum på 2 mm mellem de to tilstødende inderflanger 
for at få en nøjagtig montering af de U-formede beslag. 

G  Placering af bundprofil 
Bundprofilerne skal fastgøres midlertidigt til fundamentet i hvert af funda-
mentets hjørner med en hammernitte i aluminium. En passende dimension 
til nitterne kan være 4,8 x 26 mm. Bor et hul med en diameter på 5 mm. 

Brug en snor, som er fastgjort på begge ender af en fundamentsektion på 
bundprofilets flange. Lad bundprofilet flugte med snoren langs fundamen-
tets midterlinje. 

H  Midlertidig låsning af bundprofilet 
Fastgør alle bundprofilerne midlertidigt i begge ender med hammernitter i 
aluminium. 

6.1 Bundprofiler
A E

B F

C G

D H
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A  Opmåling af modullinjer 
Start opmålingen på enden af et bundprofils inderflange langs det til- 
stødende bundprofil. Målingens “nulpunkt” skal passe til en modullinje  
(se figur 1, side 13). 

For at undgå opmålingsfejl skal du måle med et kontinuerligt måle- 
bånd mellem en fundamentsektions to ydre modullinjer. Måletolerancen  
er ± 1 mm. 

B  Modullinjernes position 
Kopiér alle modullinjernes position fra elementplanet til bundprofilet.  
Afmærk endestolpernes positioner (53 mm) med begge sider på bund-
profilet. 

For at tegne modullinjer på bundprofilets flanger kan du anvende en 
placeringssko til montering af de L-formede beslag som lineal  
(se kapitel 3). 

6.2 Modulskelettet 
A  Beslag til endeprofiler 
Beslaget til fastgørelse af endeprofilet består af to dele: 
1  U-formet del med bunddimensioner på 53 x 150 mm og en tykkelse på  

1 mm. 

2   Flad plade, 5 mm tyk, med et hul på 14 mm i midten. 

Den flade plade går ind i den U-formede del . Den flade plade og den U-
formede dele skal fastgøres til fundamentet med den samme bolt. 

B  Placering af beslag 
Til RockShell vægprofiler anvendes L-formede beslag. Til RockShell ende-
profiler anvendes U-formede beslag. Placér alle beslagene i bundprofilet 
mod de respektive afmærkninger. 

C  Tilpasning af beslagenes position 
Beslagenes bøjede kanter svarer til de modullinjer, der er tegnet i bundpro-
filet. Brug den placeringssko, som du anvendte til kortlægning af modullin-
jerne, for at holde beslagene i den rigtige position, vinkelret på bundprofilets 
flanger. 

De L-formede beslag til RockShell vægprofilerne skal fastgøres midt på 
bundprofilets flange, med lige meget mellemrum på begge sider til de to 
opadstående flanger. 

For de U-formede beslag er der ikke mellemrum til de opadstående flanger. 
 
D  Fastgørelse af L-formede beslag til  
fundamentet 
Anvend et 6 mm betonbor til at bore hullerne til de L-formede beslag i fun-
damentet gennem den lange åbning i beslaget. 

Sørg for, at der ikke er noget støv fra boringen i det borede hul, før beslaget 
skrues fast. 

De L-formede beslag fastgøres med én bolt midt på bundflangen. 

Se kapitel 3, tabel 7 for boltstørrelser.   

6.3 Beslag til vægprofiler 
A

B

A

B

C

D
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E  Fastgørelse af U-formede beslag til funda-
mentet 
Beslag for endeprofiler fastgøres til fundamentet på samme måde som 
de L-formede beslag. 

Størrelserne på boltene til endeprofilernes beslag bliver fastlagt ift. de sta-
tiske belastninger, der virker på vægkonstruktionen, f.eks. trækbelastning 
fra vind. 
  
F  Værktøj til fastskruning af bolte 

Anvend en skruemaskine med momentjustering til at fastskrue boltene. 
Hvis du anvender en almindelig boremaskine, kan det forårsage alvorlige 
håndledsskader at spænde boltene for hårdt. 

G  Fastgørelse af alle beslag 
Når alle beslag er korrekt fastgjorte, kan RockShell vægelementerne  
monteres. 
  

E

F

G
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Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm

Puds, 8 mm
Rockpanel, 10 mm

RockShell stenuld, 250 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm
Bolt, 7,5 x 60 mm

Grundpuds, 12 mm
Rockwool fundamentsisolering, 100 mm

Betonfundament

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

OSB-plade, 12 mm
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 12,5 mm

Bituminøs membran

Gulvbelægning (træ) 
Radon sikring
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Rockwool Terrænbatts, 250 mm

XPS, 70 x 100 mm
Lufttæt samling 
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XPS, 20 x 100 mm
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Bolt, 7,5 x 60 mm

Betonfundament 

XPS, 70 x 220 mm
Lufttæt samling 

Bituminøs membran 

Trægulv, 20 mm

Beton, 200 mm
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Rockwool isolering, 100 mm

Rockwool Super FlexiBatts, 100 mm
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet.  

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

6.4 CAD-tegninger 
A  Fundament (lodret sektion) 

B  Kælder, opvarmet (lodret sektion) 

C  Kælder, uopvarmet (lodret sektion)
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Godt at vide:

RockShell vægsystemet består grundlæggende 
af et bundprofil, lodrette konstruktionsele-
menter med RockShell stenuld imellem og 
et topprofil fremstillet i stål samt lamineret 
træfinérrem øverst på væggen. Indersiden er 
beklædt med et lag OSB-plader. Ydersiden har 
udluftningsbrædder af krydsfinér, der tjener 
som basis for yderbeklædningen. Alle samlin-

ger fastgøres med skruer. Systemets lufttæthed 
sikres af et lag OSB-plader på indersiden. Her 
anvendes ligeledes tape og tætningsmidler. 
Der kan på basis af dette “kernevægskoncept” 
anvendes et bredt sortiment af yderbeklædnin-
ger og vægmontagesystemer samt standard 
byggekomponenter som vinduer, døre eller 
tagsystemer. 

1  RockShell bundprofil 

2  Vinkelbeslag til fastgørelse  
 af RockShell vægprofil 

3  RockShell vægprofil 

4   OSB-plade og  
installationsvæg

5   RockShell  
stenuldselement 

6   Udluftningsbrædder  
af krydsfinér 

7. RockShell væggen

Indhold:

7.1  Montering af RockShell endeprofiler ....................... 56 

7.2  RockShell stenuldselementer .................................. 56 

7.3  Montering af RockShell vægprofiler ........................ 57 

7.4  RockShell vægsystemmoduler ................................ 58 

7.5  Færdiggørelse af RockShell  
vægsystemets øverste del ........................................ 58 
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A  De første vægprofiler 
Det anbefales at starte monteringen af RockShell vægelementerne med to 
endeprofiler i ét af bygningens hjørner. Endeprofilerne anvendes normalt 
i hjørnerne eller som bærende elementer i siden i åbninger til vinduer og 
døre. 

Endeprofilerne skal placeres mellem flangerne på U-formede beslag. Et par 
endeprofiler til hjørner består af: 
• Ét endeprofiler med ét fastgjort C-formet profil 
• Ét endeprofiler med to fastgjorte C-formede profiler 
Endeprofilet med to C-formede profiler skal anbringes i bundprofilen på 
bygningens lange side. 

B  Tilpasning
Sørg for, at begge endeprofiler er i lodret position, før de fastgøres. Forbind 
de to endeprofiler med skruerne i de for-borede huller i flangen på det 
fastgjorte C-formede profil. Fritstående endeprofiler skal støttes midlertidigt 
i begge retninger. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

C  Fastgørelse
Endeprofilerne skal skrues til det U-formede beslag. Der kan anvendes 
et par skruer på hver af det U-formede beslags flanger, eller der kan 
alternativt anvendes to skruer i beslagets tilgængelige flange og én skrue i 
hver af bundprofilets flanger. Hvis du vælger den anden løsning, må du ikke 
umiddelbart skrue ind i bundprofilets indvendige flange. Det skal gøres, når 
OSB-pladerne bliver monteret. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

A  Montering af stenuldselementet 
Stenuldselementerne har slidser på alle fire sider, så de passer perfekt ind i 
de tilstødende profilers flanger. 

Vend stenuldselementet således, at stenuldselementets del, der måler 150 
mm mellem slidsen og elementets overflade, anbringes mellem vægprofi-
lernes flanger. 

Den del af stenuldselementet, der måler 100 mm mellem slidsen og ele-
mentets overflade, vender ud mod facaden.

B  Stenuldselementet sættes på plads
Tryk til sidst stenuldselementet i lodret position. Sørg for, at stenuldsele-
mentets højde er lig med det tilstødende vægprofils højde. 

Hvis RockShell stenuldselementet sættes skråt i, er det nemmere at passe 
ind i vægprofilernes flange. Det medvirker også til at forhindre, at stenulds-
elementets kant beskadiges ved beslagene i bundprofilet. 

Når RockShell stenuldselementet er placeret korrekt, kan næste RockShell 
vægprofil monteres. 

A  Vægprofil sættes på plads 
Det I-formede vægprofil skal anbringes mellem stenuldselementet og det  
L-formede beslag på bundprofilets inderside. Hvad angår stenuldselemen-
tet, er det nemmere at lade vægprofilet glide skråt på plads i stenulds-
elementets slids. 

Tryk RockShell vægprofilet i lodret position i slidserne på det tilstødende 
stenuldselement. Sørg for, at vægprofilet har kontakt til bundprofilet. 

B  Montering 
RockShell vægprofilet skal monteres med to skruer i de for-borede huller i 
det L-formede beslag. Brug en ekstra skrue til at fastgøre vægprofilets frie 
flange til bundprofilets yderflange. Skru ikke umiddelbart den indvendige 
skrue i bundprofilets inderflange. Det skal gøres, når OSB-pladerne bliver 
monteret. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 
 
C  Forberedelse af tilslutning til første etage 
Hvis der skal rejses en første etage, skal der fastgøres et fastspændings-
bånd til alle vægprofiler og endeprofiler med én skrue ca. 80 mm under 
toppen af vægprofilerne. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

Der kræves normalt ikke fastspændingsbånd i gavlvægge.

7.1 Montering af RockShell endeprofiler 

7.2 RockShell stenuldselementer 

7.3 Montering af RockShell vægprofiler 
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A  Tilpasning
En sektion af RockShell vægsystemet bestående af et stenuldselement og et 
vægprofil kaldes for et “modul”. 

Efter at have sat 3 til 5 moduler op, skal du sikre dig, at stenuldselemen-
terne stadig er i lodret position, og at stenuldselementernes ydre samlinger 
er tætte. Sæt om nødvendigt alle elementerne på plads ved at bruge en side 
af et træbræt som hammer på det sidste RockShell vægprofil. 

B  Afstivning 
RockShell væggen skal støttes midlertidigt ved at afstive hvert 10. RockShell 
modul. 

C  Foran endeprofilerne 
Brugen af to endeprofiler skaber en vandret afstand på 50 mm mellem to 
RockShell stenuldselementer. RockShell vægsystemet leveres med isole-
ringsstrimler, som skal anvendes til at lukke dette mellemrum. 

I sektioner med vinduer og døre skal disse strimler fastgøres midlertidigt 
med klæbemiddel eller mekanisk med stifter. 

A  Opsætning af topprofiler 
En vægsektion består af en række RockShell moduler. Når du har rejst 
5 eller 6 RockShell moduler, skal der monteres et topprofil for at holde 
modulerne sammen. Topprofilet passer ind i begge flanger på RockShell 
vægprofilerne. Tryk topprofilet ned, indtil det har kontakt til RockShell 
vægprofilerne.

For at fastlåse en vægsektion skal du fastgøre topprofilet ved at skrue det 
ind i det første og det sidste vinkelbeslag øverst på RockShell vægprofilerne 
med en enkelt skrue pr. beslag. 

I hjørnerne har topprofilerne samme længde som bundprofilet. Der er også 
et topprofil over overliggere ved vinduer og døre. Skru topprofilet direkte i 
overliggerne med én skrue for hvert modul. 

B  Forberedelse af tilslutning til første etage 
Når topprofilet er på plads, skal fastspændingsbåndene fastgøres med en 
anden skrue gennem topprofilet. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

C  Rem 
Remmen er en del af Rockshell systemet og skal skrues fast på det under-
liggende topprofil i stål. Anbring et krydsfinérbræt, dimensioner 155 x 63 
mm, øverst på topprofilet. Remmen skal flugte med e inderside for at over-
føre lodrette belastninger på forsvarlig vis til vægprofilernes flanger. Fastgør 
remmen gennem topprofilet i de L-formede beslag øverst på RockShell 
vægprofilerne. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7 

D  Øverste isoleringselementer 
For at dække remmen skal der anbringes isoleringsstrimler mellem 
remmen og de udvendige udluftningsbrædder, før krydsfinérbrædderne 
fastspændes.

E  Belastninger
Remmen overfører laster fra spærene eller etageadskillelsen til RockShell 
vægkonstruktionen.

7.4 RockShell vægsystemmoduler

7.5 Færdiggørelse af RockShell  
vægsystemets øverste del
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B  Karnap

Puds, 8 mm 
Rockpanel, 10 mm 
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm 
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm 
Bolt, 7,5 x 60 mm 
Vinkelbeslag 
RockShell stenuld, 250 mm 
C-profil, 152 x 50 x 1 mm 

OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm

Z-profil (vandret)
Gipsplade, 12,5 mm
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Rockpanel 10 mm 
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 
27 x 98 mm 

RockShell stenuld, 250 mm
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Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm 

Gipsplade, 12,5 mm 
    

C-profil, 152 x 50 x 1 mm 

Lufttæt tape 
Vinkelbeslag 

Kasseprofil, 150 x 50 x 1 mm (2 x C) 
Fastgørelse mht. konstruktionsmæssige krav 

C-profil, 150 x 40 x 1 mm 
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet.  

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

7.6 CAD-tegninger
A  Væg
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Godt at vide:

Åbninger til vinduer og døre indrammes i 
siderne af endeprofiler, som også anvendes i 
hjørnerne, for at give systemet den nødvendige, 
strukturelle styrke. Den øverste del er konstru-
eret ved hjælp af en præ-fabrikeret overligger, 

der kan monteres på byggepladsen. Vindues-
brystningerne er konstrueret på samme måde 
som RockShell væggen. Vindues- og dørele-
menterne fæstnes i siderne på endeprofilerne.

1  RockShell stenuldselement 

2  RockShell vægprofil 

3  RockShell kasseprofil 

4  Dør eller vindue 

5   OSB-plade og  
installationsvæg 

6   Udluftningsbrædder  
af krydsfinér

8. Vinduer og døre

Indhold:

8.1 Arbejdsgang ............................................................. 64

8.2 CAD-tegninger ......................................................... 66

6
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Åbninger til vinduer og døre indrammes lodret med RockShell endeprofiler. 
Af hensyn til arbejdsgangen er det bedst at montere en endeprofil på den 
ene side af åbningen, derefter brystningselementerne til vinduerne, efter-
fulgt af den anden ramme-endeprofil. Til sidst monteres overliggeren i den 
korrekte position og isoleres på ydersiden.

A  Endeprofiler
Der er fastgjort C-formede profiler til endeprofilerne for at fastholde bryst-
ning, stenuld og de overliggende elementer. Montér og fastgør endeprofiler 
som beskrevet i kapitel 7. 

B  Brystningselementer 
Fortsæt med trin C (se nedenfor), når du skal montere en dørsektion. For 
vinduessektioner skal du rejse brystningselementerne, dvs. stenuld og væg-
profiler, som beskrevet i kapitel 7. 

C  Anden ramme-endeprofil 
Den anden ramme-endeprofil sættes på plads på samme måde som den 
første endeprofil. Monteringen beskrives i kapitel 7. 

D  Topprofil ved brystning
Fortsæt med trin E (se næste side), når du skal montere en dørsektion. 
Brystningens øverste ende afsluttes med et C-formet profil, der er lig med 
det topprofil, som anvendes til vægsystemets øverste del (se side 58, 7.5 A). 

Brystningens topprofil monteres på de L-formede beslag øverst på vægpro-
filet i brystningen. Undgå at anvende skruer i topprofilets inderflange. 

E  Overligger 
Det sidste trin til at rejse sektioner for vinduer og døre er at montere og 
fastgøre den præ-fabrikerede overligger mellem de C-formede profiler i 
endeprofilerne over sektionens åbning. 

Benyt de for-borede huller i begge sider af de C-formede profiler til at fast-
gøre overliggeren. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7 

F  Foran overliggerne 
Der leveres 100 mm isolering, som skal tilføjes på overliggernes yderside 
over vinduer og døre.

Fastgør stenuldselementerne til overliggerne ved hjælp af skruerne som 
beskrevet i kapitel 3, tabel 7. Anvend Ø 80 mm spændskiver med 6 mm hul 
og tykkelse på 1 mm. Anvend 1 skrue pr. 600 mm til at fastgøre ulden mid-
lertidigt i midten mellem modullinjerne.

Montering af topprofiler, forberedelse af tilslutning til anden etage,  
øverste isoleringselementer og rem: Se kapitel 7. 

8.1 Arbejdsgang
A E

B

F
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8.2 CAD-tegninger 
A  Vindue, top

B  Vindue, bund

C  Vindue, side

D  Terrassedør

Rockpanel, 10 mm
Rockwool uldstrimmel, 50x100 mm

Krydsfinérbræt 27 x 153 mm
 

Rockwool stenuld

Puds, 8 mm

Lufttæt samling
Afstandsstykke
Krydsfinérplade, 18 mm
Lufttæt tape
Fastgørelse mht. konstruktionsmæssige krav
Kasseprofil, 150 x 50 x 1 mm (2 x C)
C-profil, 150 x 40 x 1 mm
RockShell stenuld, 250 mm
OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 12,5 mm 

Sålbænk

Vindue

Elastisk samling
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Indvendig finish 
Lufttæt samling
Gulvbelægning (træ)
Bituminøs membran
XPS, 70 x 100 mm
Beton, 100 mm

Grundpuds, 12 mm
Rock Base fundamentsisolering, 100 mm

Betonfundament

Rockwool Terrænbatts, 
250 mm

Puds
Terrassedør

Tætning
Regnkarm

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 
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Vindue

Elastisk samling
Krydsfinérplade, 18 mm
Lufttæt samling

Afstandsstykke

Gipsplade, 12,5 mm 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Overligger 300 x 150 mm
RockShell stenuld, 150 mm

Lufttæt tape
U-profil, 50 x 45 x 30 x 0,56 mm

Rem af krydsfinér, 63 x 155 mm 

  

RockShell stenuld, 100 mm
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm

Krydsfinérbræt, 27 x 153 mm
Rockpanel, 10 mm

Elastisk samling
Puds, 8 mm

  Rockwool stenuld

8 10 100 150 12 12,5

Vindue

Tætning
Sålbænk

Udluftningsbrædder af krydsfinér,
27 x 98 mm

Rockpanel, 10 mm
Puds, 8 mm

Lufttæt samling
Krydsfinérplade, 18 mm

Afstandsstykke

U-profil, 50 x 45 x 30 x 0,56 mm
Lufttæt tape
C-profil
RockShell stenuld, 250 mm
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm
OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 12,5 mm 

8 10 100 150 12 12,5
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Godt at vide:

Hjørneløsningen på RockShell vægsystemet 
består af to endeprofiler, som er forbundet 
til hinanden i lige vinkler (der er mulighed 
for forskellige vinkler til karnapper) og et 
stenuldselement, som udfylder hjørneåbningen 
udvendigt i ét stykke.

9. Hjørner 

Indhold

9.1  Montering af RockShell endeprofiler ...................... 70 

9.2  RockShell stenuldselementer  .................................71 

9.3  CAD-tegninger ......................................................... 72 
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A  De første vægprofiler 
Det anbefales at starte monteringen af RockShell vægelementerne med to 
endeprofiler i ét af bygningens hjørner. Endeprofilerne anvendes normalt 
i hjørnerne eller som bærende elementer i siden i åbninger til vinduer og 
døre. 

Endeprofilerne skal placeres mellem flangerne på U-formede beslag. Et par 
endeprofiler til hjørner består af: 
• Ét endeprofiler med ét fastgjort C-formet profil 
• Ét endeprofiler med to fastgjorte C-formede profiler 
Endeprofilet med to C-formede profiler skal anbringes i bundprofilen på 
bygningens lange side. 

B  Tilpasning
Sørg for, at begge endeprofiler er i lodret position, før de fastgøres. Forbind 
de to endeprofiler med skruerne i de for-borede huller i flangen på det 
fastgjorte C-formede profil. Fritstående endeprofiler skal støttes midlertidigt 
i begge retninger. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

C  Fastgørelse
Endeprofilerne skal skrues til det U-formede beslag. Der kan anvendes et 
par skruer på hver af det U-formede beslags flange, eller der kan alterna-
tivt anvendes to skruer i beslagets tilgængelige flange og én skrue i hver 
af bundprofilets flanger. Hvis du vælger den anden løsning, må du ikke 
umiddelbart skrue ind i bundprofilets indvendige flange. Det skal gøres, når 
OSB-pladerne bliver monteret. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

A  Montering af stenuldselementet 
Stenuldselementerne har slidser på alle fire sider, så de passer perfekt ind i 
de tilstødende stålprofilers flanger. 

Vend stenuldselementet således, at stenuldselementets del, der måler 150 
mm mellem slidsen og elementets overflade, anbringes mellem stålprofiler-
nes flanger. 

Hvis RockShell stenuldselementet sættes skråt i, er det nemmere at passe 
ind i vægprofilernes flange. Det medvirker også til at forhindre, at stenulds-
elementets kant beskadiges ved beslagene i bundprofilet. 

B  Tryk til sidst stenuldselementet i lodret position. Sørg for, at stenulds-
elementets højde er lig med det tilstødende stålprofils højde. 

Når RockShell stenuldselementet er placeret korrekt, kan RockShell væg-
profilet monteres. 

C  Hjørneisoleringselement 
RockShell hjørneisoleringselementet er 250 x 250 mm bredt med en faktisk 
højde som èn etage. Hjørneelementet skal monteres på samme måde som 
det almindelige Rockshell stenuldselement ved at sætte det skråt i. 

Hjørneelementet holdes midlertidigt i en lodret position af det C-formede 
profil, som er fastgjort til en af endeprofilerne i hjørnet. Det vil senere blive 
holdt fast af krydsfinérbrædder på begge sider af hjørnet. 

9.1 Montering af RockShell endeprofiler 9.2 RockShell stenuldselementer   
A A

B

B

C

C
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9.3 CAD-tegninger 
A  Indvendigt hjørne

B  Udvendigt hjørne 
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Puds, 8 mm
Rockpanel, 10 mm  
Krydsfinérbrædder, 27 x 98 mm  
C-profil, 152 x 50 x 1 mm 
RockShell stenuld, 250 mm
OSB-plade, 12 mm (fer og not) 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm 

Z-Profil (vandret) 
Gipsplade, 12,5 mm 

Lufttæt tape 
Fastgørelse mht. konstruktionsmæssige krav 
Kasseprofil, 150 x 50 x 1 mm (2 x C) 
C-profil, 150 x 40 x 1 mm 

RockShell stenuld 
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Puds, 8 mm 
Rockpanel, 10 mm  
C-profil, 150 x 40 x 1 mm 
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm  
Kasseprofil, 150 x 50 x 1 mm (2 x C) 
C-profil, 150 x 40 x 1 mm 
RockShell stenuld

Fastgørelse mht. konstruktionsmæssige krav
RockShell uldstrimmel, 50 x 100 mm

Gipsplade, 12,5 mm 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
OSB-plade, 12 mm (fer og not) 
Lufttæt tape 
Z-profil (vandret) 
RockShell stenuld, 250 mm
C-profil, 152 x 50 x 1 mm

8 10 100 150 12 12,5
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10.  RockShell væggens 
yderside 

Indhold:

10.1 Udluftningsbrædder på RockShell 
 vægsystemets yderside  .......................................... 76 

10.2  CAD-tegning ............................................................ 78 

Yderbeklædning: Rockpanel Yderbeklædning: Skalmursten 

Yderbeklædning: MurstensvægYderbeklædning: Puds

Godt at vide 

Yderbeklædningen er ikke en del af RockShell 
vægsystemet, og valget af det materiale, du 
ønsker at anvende, er i bund og grund uafhæn-
gigt af RockShell vægsystemet. Træelementer, 
paneler, mursten, skalmursten eller puds kan 
anvendes til at beskytte RockShell vægsystemet 

mod ydre påvirkninger. De fleste typer beklæd-
ning er baseret på lodrette udluftningsbræd-
der i lamineret træfinér. Skalmursten og puds 
skal sættes på cementbaserede plader eller 
Rockpanel.

1  RockShell stenuldselement 

2  RockShell vægprofil 

3  Udluftningsbrædder af krydsfinér

4  OSB plader og installationsvæg
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A  Funktion
Udluftningsbrædderne af krydsfinér på RockShell vægsystemets yderside 
har tre grundlæggende funktioner: 
• Dækker og tætner samlinger mellem RockShell stenuldselementer 
• Etablerer et ventileret hulrum 
• Tjener som bund for yderbeklædningen 

B  Placering 
Udluftningsbrædderne af krydsfinér med en bredde på 98 mm skal monte-
res og flugte centralt over alle RockShell stenuldselementernes samlinger. 

I nærheden af vinduer og døre skal udluftningsbrædderne muligvis være 
bredere afhængigt af konstruktionsdetaljerne. Her skal udluftningsbræd-
derne flugte med stenuldens frie kant. 

I tilfælde af en to-etagers bygning skal de lodrette udluftningsbrædders 
længde dække højden af begge etager. 

C  Fastgørelse 
Sæt en galvaniseret spændskive på skruerne, Ø 22 mm, 2 mm tyk, 6 mm hul.

Fastspænd skruerne tilstrækkeligt til at udluftningsbrættet holdes med 
friktion på træoverfladen, men uden at ulden komprimeres. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

Udluftningsbrædderne skal fastgøres korrekt til tagkonstruktionen for at 
undgå sætninger på grund af belastningen fra beklædningen. 

D  Øverste isoleringselementer 
For at dække remmens højde, øverst på topprofilet, skal der anbringes isole-
ringsstrimler mellem remmen og de udvendige udluftningsbrædder. Dette 
gøres før udluftningsbrædderne fastspændes.

E  Tilpasning 
Der opnås en plan overflade ved at tilpasse skruerne. Brug et langt vaterpas 
til at kontrollere, at udluftningsbrædderne giver den nødvendige plane over-
flade. Hvis brædderne afviger mere end 2 mm fra en lige linje, skal skruerne 
tilpasses. 

F  Afdækning 
Fastgør den medfølgende afdækning på alle udluftningsbrædder, så det 
dækker hele brættets yderside. Anvend passende hæfteklammer til at 
fastgøre tagpappet. 

10.1 Udluftningsbrædder på RockShell 
vægsystemets yderside 

A E

B F

D

C
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10.2 CAD-tegning  
Ydervæg 
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Puds, 8 mm 
Rockpanel, 10 mm
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm  

RockShell stenuld, 250 mm

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm 
Bolt, 7,5 x 60 mm

Gipsplade, 12,5 mm

Rockwool Super FlexiBatt, 45 mm

OSB-plade, 12 mm (fer og not) 

Z-profil (vandret)

C-profil, 152 x 50 x 1 mm 

Vinkelbeslag

27
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Godt at vide

Installationsvæggen er ikke en integreret del 
af RockShell vægsystemet. Strukturelt set 
er installationsvæggen designet til at passe 
til bygningens anvendelsesbehov. Spørgsmål 
vedrørende statikken for installationsvægge 
håndteres af leverandøren. 

Det anbefales at anvende en installationsvæg 
for at sikre, at de karakteristiske værdier for 
varme/energi, akustik og brand er som testet.

5

1  RockShell stenuldselement
 

2  OSB-plade
 

3  Z-formet profil 

4  Rockwool FlexiBatts 

5  Gipsplade 

6  RockShell bundprofil 
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A  Tætning 
Inden OSB-pladerne monteres, skal der påføres en 4 mm bred strimmel 
permanent elastisk forsegling på bundprofilets flange. Gør det samme for 
vægprofilernes flanger – i fuld højde bagved de lodrette samlinger af OSB-
plader.

Afslut forseglingsarbejdet med en vandret strimmel på topprofilet, inden den 
sidste OSB-plade monteres.

B  OSB-pladernes retning og position 
OSB-pladerne med fer og not på langsiden skal anvendes til at opnå Rock- 
Shell vægsystemets vindstabilitet og lufttæthed. OSB-pladerne skal placeres 
med deres not kant vendt opad. Bundlinjen skal røre tagpappet på funda-
mentet. Foroven skal de dække den øverste ende af remmen.

Lodrette samlinger skal placeres midt i RockShell vægprofilernes flanger. 
Pladerne kan eventuelt tilskæres til dette formål.

For løsninger med flere etager, se kapitel 12.

C  Limning af OSB-plader 
Vandrette samlinger skal fastlimes for at stabilisere systemet. Det anbefales 
at påføre limen i den side på samlingen, hvor noten er.

D  Fastgørelse af OSB-plader 
Alle skruer fastspændes uden forboring i OSB-pladen. Hvis skruerne ufor-
varende anbringes i den forkerte position, må de ikke fjernes på grund af 
lufttætheden.

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7 

E  Tape 
Anvend lufttæt, fleksibel tape med akryllim og en bredde på 60 mm for at 
dække alle samlinger. Tapen er en del af RockShell vægsystemet.

11.1 OSB-plader på RockShell  
vægsystemets inderside

Installationsvægge er ikke en integreret del af RockShell vægsystemet. 
Strukturelt set er installationsvæggene designet til at passe til bygningens 
anvendelsesbehov. Alle spørgsmål vedrørende statikken for installations-
vægge håndteres af leverandøren. Det anbefales at anvende en installati-
onsvæg for at sikre de karakteristiske værdier for varme/energi, akustik og 
brand som testet. Typisk anvendes der 45, 70 og 95 mm installationsvæg + 
gipsplader.

11.2 Installationsvæg 
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C
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11.3 CAD-tegning 
A  Inderside

Puds, 8 mm 
RockPanel, 10 mm  
Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm  
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm 
Bolt, 7,5 x 60 mm 
Vinkelbeslag, 50 x 142 x 1 mm 
RockShell stenuld, 250 mm
C-profil, 152 x 50 x 1 mm 

Hjørneprofil, 60 x 60 x 0,56 mm
Gipsplade, 2 x 12,5 mm 
Rockwool FlexiBatts, 70 mm   
Vægstolpe

OSB-plade, 12 mm (fer og not) 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm 

Z-profil (vandret) 
Gipsplade, 12,5 mm 
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 
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Godt at vide:

RockShell vægsystemet er designet til at kunne 
kombineres med lette indskudsdæk i forbindelse 
med etageadskillelser. 

Indskudsdækket fastgøres på RockShell 
systemets inderside. Fastgørelsen kan ske i 
L-formede eller C-formede profiler, der fæstnes 
til RockShell systemets stålprofiler bag OSB-
pladerne.

Da etageadskillelser ikke er en integreret del 
af RockShell vægsystemet, skal spørgsmål 
vedrørende statikken mv. ske til leverandøren af 
indskudsdækket. 

1  RockShell bundprofil 

2  OSB-plade 

3  Vinkelbeslag 

4  RockShell vægprofil 

5  Rem 

6  RockShell stenuldselement

7  RockShell topprofil 

8  Bærende profil 

9  Etageadskillelse/stål 

10 Bærende bjælke/krydsfinér 

11 Etageadskillelse/I-bjælke 

12. Etageadskillelser

Indhold: 

12.1  Montering af etageadskillelser  ............................ 88 

12.2  CAD-tegning  .......................................................... 90 
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A  Bundprofil 
Montér et bundprofil øverst på remmen, som nævnt i kapitel 7, side 59, og 
fastgør det til den underliggende konstruktion med én skrue i hver af dets 
ender. 

B  OSB-plader 
På stueetageniveau skal OSB-pladerne fastgøres til RockShell systemets 
inderside. De skal være mindst 20 cm højere end det vandrette krydsfinér-
bræt for at give højde til monteringen af etageadskillelsen på OSB-pladernes 
inderside. 

OSB-pladerne kan kun fastgøres til vægprofilerne op til remmens overkant. 
Fastgørelse af den overskydende højde udføres efter at have sat RockShell 
vægsystemet op på første etage. 

C  Beslag 
U-formede beslag til endeprofiler og vinkelbeslag til vægprofiler placeres i 
bundprofilet som beskrevet i kapitel 6. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

D  Vandret C- eller L-profil
Fastgør først det vandrette C- eller L-profil til RockShell systemets OSB-
plader med én skrue (dimensioner 4,2 x 13 mm) i hver ende. Placering: 
Lodret centreret foran på remmen. 

Den afsluttende fastgørelse af C-profilet eller L-profilet til RockShell stål-
elementerne udføres bagefter. 

Skruer: Se kapitel 3, tabel 7. 

Vigtigt: Der må kun sættes skruer op til remmens overkant. De øverste 
skruer sættes, efter at RockShell elementerne er monteret på første etage.

De øverste skruer skrues i efter at RockShell elementerne er monteret
på første etage.

  

E  Etageadskillelsen 
Anbring de resterende dele af etageadskillelsen som angivet i instruktio-
nerne fra leverandøren af dæksystemet. 

Der skal anbringes en (foreløbig) afdækning på toppen af etageadskillelsen 
for at kunne fortsætte med opsætningen af RockShell elementerne på første 
etage. Det kan – afhængigt af belastningen på etageadskillelsen – være 
påkrævet at støtte etagen nedefra. 

F  Montering af RockShell systemet 
Når etageadskillelsen er på plads, skal RockShell elementerne i forbindelse 
med første etage monteres. Montér alle RockShell stenuldselementer, stål-
profiler og overliggere som tidligere beskrevet. 

G  Etagerne forbindes
Fastgør trækbåndene på ydersiden af de lodrette vægprofiler til første 
etages elementer, mens de sættes op. 

Til fastgørelsen anvendes to skruer (se kapitel 3, tabel 7) pr. bånd. En af dem 
skal skrues gennem bundprofilet på 1. sal. 

Vægprofilernes indvendige flanger forbindes med OSB-pladerne. 

Afsluttende monteres de resterende skruer fra trin D over remmens 
overkant.

12.1 Montering af etageadskillelsen 
A E

B

F

D
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Gipsplade, 12,5 mm
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm

OSB-plade, 12 mm
RockShell stenuld, 250 mm
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

Udluftningsbrædder af krydsfinér,
27 x 98 mm

Rockpanel, 10 mm
Puds, 8 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm

Rem, 63 x 155 mm

Vinkelbeslag

Trapezplade 
Gipsplade, 2 x 12,5 mm 
Gulvbelægning (træ) 

Gipsplade, 2 x 12,5 mm 
Akustikprofil
Rockwool FlexiBatts, 100 mm
C-profil, 200 mm 

L-formet beslag, 190 x 70 x 3 mm 

C-profil 
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12.2 CAD-tegning
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 
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13.  Tilslutning til  
tag og gavl

Indhold:

13.1 Tag ............................................................................ 94

13.2 Gavl .......................................................................... 94

13.3 CAD-tegninger ......................................................... 96

Godt at vide:

Tagkonstruktionen er ikke en del af det Rock-
Shell vægsystemet, og den kan grundlæggende 
designes uafhængigt af RockShell vægsyste-
met. 

En krydsfinér rem øverst på RockShell væggen 
hjælper med at overføre belastningen fra taget 
til væggens lodrette bærende profiler.

1  RockShell topprofil 

2   Rem 

3   RockShell stenuldselement 

4   RockShell vægprofil

5   Spær 
 

6   Udluftningsbræder af krydsfinér 
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A  Tagkonstruktion
Tagkonstruktionen er ikke en del af RockShell vægsystemet, og den kan 
grundlæggende designes uafhængigt af systemet. 

Remmen øverst på RockShell væggen overfører belastningen fra taget til 
væggens lodrette bærende profiler. 

B  Tagkonstruktionen er den afsluttende beskyttelse af både huset og 
RockShell vægsystemet, både på indersiden og ydersiden, hvor beklædnin-
gen holdes af spærrene. Det anbefales derfor at afdække taget så hurtigt 
som muligt. 

A  Rejsning af gavl 
Byg den bærende tagkonstruktion og gør den tæt, før der rejses en gavl efter 
samme principper som RockShell vægsystemet. Byg derefter systemet op i 
gavlen. 

B  RockShell stenuldselementernes toplinje skal følge spærenes hæld-
ningsvinkel. Afslut gavlvæggen med et topprofil. Tagelægterne forbindes 
med topprofilet for at forankre gavlvæggen. 

Til sidst anbringes stenuldsstrimler foran remmene som beskrevet i kapitel 
7. Udluftningsbrædder fastgøres til tagkonstruktionen. 

13.1 Tag 

13.2 Gavl

A

B

A

B
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13.3 CAD-tegninger 
A  Tag, ensidet

B  Tag, beboet 

C  Tag, gitterspær 

D  Gavl

Lægte, 30 x 50 mm
Tagbeklædning 

Gitterspær

RockShell isolering

Krydsfinérbræt, 27 x 98 mm 

Tagåsebeslag

Lægter, 45 x 45 mm 
Rockwool Super FlexiBatts, 300 mm
Underflange 
Lufttæt membran 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 2 x 12,5 mm 

VInkelbeslag
Rem af krydsfinér, 63 x 155 mm
C-profil, 152 x 50 x 1 mm 
OSB-plade, 12 mm (fer og not) 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade,12,5 mm 

8 1027 100 150 12 45 12,5

Puds, 8 mm

Rockpanel, 10 mm

Udluftningsbrædder af krydsfinér,
27 x 98 mm 

RockShell isolering,  250 mm

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

Puds, 8 mm

Rockpanel, 10 mm

RockShell isolering , 250 mm
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

OSB-plade, 12 mm (fer og not)

Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 12,5 mm

Rockwool stenuld, 70 mm

Gipsplade, 12,5 mm 

Rockwool Super FlexiBatts 70 mm
OSB-plade, 18 mm 

Lufttæt tape 

Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm

Krydsfinérbræt

Rockwool FlexiBatts, 180 mm

Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm

Spær, 180 x 45 mm 

Planke, 38 x 75 mm 

Tagbeklædning 

Krydsfinérbræt, 27 x 98 mm 
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Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 

Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. Konstruktionsdele, der er markeret med rødt, hører til RockShell systemet. 
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Lægter, 22 x 100 / 300 mm 

Rockwool Super FlexiBatts, 195 mm
Træbjælke, 195 x 95 mm

Gipsplade, 12,5 mm 

Planke
Tagbeklædning

RockShell isolering
 

Krydsfinérbræt, 27 x 98 mm

Puds, 8 mm
Rockpanel, 10 mm

 

Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm
RockShell isolering, 250 mm

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm
 

Vinkelbeslag 
Rem af krydsfinér, 63 x 155 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm

OSB-plade, 12 mm (fer og not) 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 12,5 mm 

Trægulvplade, 22 mm
Trægulvplanke, 55 x 50 mm

Krydsfinérbræt, 27 x 98 mm
Rockwool stenuld, 70 mm

Rockwool Meister Dach, 280 mm

Gipsplade, 12,5 mm 
Rockwool Super FlexiBatts, 70 mm
Z-profil, 30 x 70 x 30 mm 

OSB-plade, 18 mm 
Lufttæt tape 

U-Profil, 50 x 45 x 30 x 0,56 mm 

Tagåsebeslag
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Gipsplade, 12,5 mm

OSB-plade, 12 mm (fer og not)
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm

Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm

Vinkelbeslag
Rockwool stenuld

Rockwool stenuld, 250 mm, 70 kg/m³

Rockpanel, 10 mm
Puds, 8 mm

RockShell isolering, 250 mm
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

 

Rem, 63 x 155 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm
U-profil

Krydsfinérbræt, 27 x 98 mm
Tagåsebeslag Gipsplade, 12,5 mm 

Rockwool Super FlexiBatts, 70 mm
Z-profil 

Planke 

Tagpap
Krydsfinérbræt, 18 mm (fer og not) 
Rockwool FlexiBatts, 360 mm

'Intelligent' klimamembran 

Laskeplade, krydsfinér, 24 mm 
Afrettet spær, 50 x 100 mm 
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14. Kvalitetskontrol

ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

14. Kvalitetssikring RockShell vægsystemet passer til alle standard bygningskomponen-
ter – f.eks. tage, vinduer og døre mm. samt forskellige typer udvendige 
facadebeklædninger. Modulkonceptet er præ-fabrikeret og består kun af 
få dele. Det mindsker risikoen for fejl på byggepladsen.

Ved alle forbindelser mellem RockShell vægsystemet og andre bygnings-
dele findes standardsamlinger, som minimerer kuldebroer. Som følge 
af systemets modulopbygning kræves der meget få tilpasninger mellem 
forskellige bygningsdesign. Derfor kan løsningsdetaljerne anvendes ved 
flere forskellige designtyper.

RockShell vægsystemet er udviklet som et alt i et-system, hvor komponen-
terne sammen danner et byggesystem, der opfylder fremtidens behov for 
rationel byggeteknologi og energieffektive bygninger.

A   Kvalitetsprocessen
 1:  For at sikre et effektivt byggeforløb og et højt kvalitetsniveau tilbyder 

Rockwool praktiske byggekurser for montører.
 2:  På Rockwool fabrikken foretages en grundig kontrol af kvalitet, specifi-

kationer, mængde, format mv. i henhold til den specifikke bygning.
 3:  RockShell vægsystemet designes nøjagtigt til hver enkel bygning.  

Alle systemkomponenterne skræddersys og formonteres på Rockwool 
fabrik.

 4:  Alle komponenter leveres til byggepladsen som en enkel system- 
leverance i henhold til leveringsaftalerne. Ingen ventetider, ingen 
forsinkelser.

B   På byggepladsen
 5:  Det anbefales at udføre kontrol af leverancen på byggepladsen i hen-

hold til de angivne specifikationer.
 6:  Før monteringen af RockShell vægsystemet er det vigtigt at sikre, at 

fundamentet opfylder de krævede tolerancer. Se kapitel 6 for yderligere 
information.

 7:  Det anbefales, at der holdes et opstartsmøde på byggepladsen med 
deltagelse af en RockShell specialist for at  gennemgå monterings-
processen for RockShell vægsystemet.

 8:  Det anbefales at udarbejde inspektionsplaner i henhold til beskrivel-
serne. 

 9:   Det anbefales at udføre særlig kontrol i forbindelse med vådrum (bade-
værelser) og udførelsen af samlinger i lavenergihuse.

C   Afsluttende kontrol
 10:  En RockShell specialist kan foretage en afsluttende kontrol og inspek-

tion af den færdige RockShell væg efter behov og aftale.



ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

A  Levering
RockShell vægsystemet leveres på byggeplad-
sen som et samlet system bestående af enkelte 
komponenter, dvs. stenuld, stålprofiler og -dele, 
skruer, beslag, mv. Størstedelen er ikke samlet, 
undtagen f.eks. endeprofiler eller overliggere. 

Alle komponenter leveres i de specificerede 
dimensioner  i henhold til modulstørrelsen og 
gulvhøjden, men der kan forekomme undtagel-
ser.

Alle komponenter leveres på paller. Isolerings-
moduler, der er fremstillet af stenuld med en 
højde på op til 2,70 m leveres på overdimensione-
rede paller (1,25 x 2,75 m). Der skal anvendes en 
gaffeltruck til håndteringen. Pallerne må ikke 
stables i mere end to lags højde. 

B  Beskyttelse
RockShell vægsystemets komponenter på pallen 
beskyttes af membraner mod atmosfæriske på- 
virkninger. Beskyttelsen skal genoprettes, når 
en palle åbnes men fortsat indeholder system-
komponenterne. Alle pallernes hjørner og kanter 
beskyttes hensigtsmæssigt mod mekaniske be-
lastninger under transport og opbevaring.

C  RockShell stenulds-
elementer
RockShell isoleringen må ikke opbevares i mere 
end tre måneder i alt, når den er indpakket – 
inklusive højst en måned på byggepladsen.

Når isoleringen er monteret, kan den udsættes 
for naturlige UV-stråler i tre måneder på betin-
gelse af, at den beskyttes mod regn.

D  Sundhed og sikkerhed
Affald skal bortskaffes i henhold til de lokale 
krav. Tildannelse af uld, stål og træ skal ske med 
værktøj, som er specielt designet til formålet og 
skal udføres på en fast og ren overflade. 

Der skal anvendes personlige værnemidler. 
Arbejdspladsen skal holdes ren og ryddet for at 
minimere støvdannelse fra affald og overskuds-
materiale. 

E  Vandbeskyttelse under 
monteringen
Når topprofil og remmen er monteret og fastgjort 
til vægprofilerne, skal væggen beskyttes midler-
tidigt med en vandtæt membran.

Membranen kan fjernes, når en anden etage 
er rejst ovenpå, eller når tagkonstruktionen er 
færdig, og strukturen er vandtæt.
  
F  Stålprofiler

Stålprofilerne i RockShell vægsystemet skal 
opbevares fladt på vandret flade. Hjørner, ender, 
mv. skal beskyttes mod stød/slag og anden over-
belastning.

G  OSB-plader 
Alle anvendte OSB-plader i RockShell vægsyste-
met er CE-mærkede. OSB-pladerne skal beskyt-
tes mod udsættelse for vand, og det anbefales at 
montere OSB-pladerne efter, at taget er blevet 
lukket.

15. Håndteringsvejledning
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Service: Du er altid velkommen til at ringe 
eller e-maile til vores RockShell specialister, 
hvis du har spørgsmål om systemet eller et 
specifikt byggeprojekt. 
Kontaktinfo:
Tlf.: 46 56 16 16
Fax: 46 56 30 11 
E-mail: info@rockwool.dk 

ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

A  Beregnings- og planlægningsassistance
Fra første trin i planlægningsfasen kan du bruge vores specielle RockShell 
planlægningsassistance og beregningsservice. Alt hvad du skal gøre er at 
sende dine plan- og facadetegninger til os. Vi udarbejder så en detaljeret 
stykliste samt materialespecifikationer. 

Vi kan hjælpe dig med justeringer og tilpasninger, der kan gøre projektet 
endnu mere rationelt og yderligere give endnu større besparelser på de 
samlede energi- og byggeomkostninger. Jo tidligere i projektet du kontakter 
RockShell specialiserne, jo mere kan vi hjælpe og optimere.

B  Hjælp til opstart og support på byggepladsen
Vi kan tilbyde opstarthjælp i forbindelse med byggeriets begyndelse på byg-
gepladsen. Her vil en RockShell specialist sikre, at byggeriet kommer godt 
fra start. RockShell specialisten vejleder og rådgiver dig, således at du altid 
bruger de mest rationelle arbejdsgange og opnår det bedst mulige resultat. 

C  RockShell montagekurser
Det er vigtigt, at de mange fordele ved at bygge med et RockShell vægsystem 
udnyttes til fulde. Rockwool tilbyder derfor kurser for montører. Disse kurser 
bidrager til at sikre et rationelt og velfungerende byggeforløb fra start til 
slut. Kurserne kan skræddersys til din virksomhed. Du er velkommen til at 
kontakte os, hvis du som håndværker er interesseret.

D  Hjælpeværktøjer på www.rockshell.dk 
Vi har samlet al information om RockShell vægsystemet på www.rockshell.dk.  
På vores hjemmeside finder du alt fra generelle systembeskrivelser over 
funktionsbeskrivelser, underliggende CAD-illustrationer, monteringsvideo-
er, produkt- og materialebeskrivelser og meget mere.

Vi har også udarbejdet et fuldstændigt og detaljeret e-learningsmodul med 
svar på næsten alt i forbindelse med planlægning, byggeforløb og system mv.

16.  Hjælpe- og beregnings-
værktøjer

Monteringsvideo

Udluftningsbrædder af krydsfinér, 27 x 98 mm/600 mm

Puds, 8 mm
Rockpanel, 10 mm

RockShell stenuld, 250 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm
Bolt, 7,5 x 60 mm

Grundpuds, 12 mm
Rockwool fundamentsisolering, 100 mm

Betonfundament

Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

OSB-plade, 12 mm
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm
Gipsplade, 12,5 mm

Bituminøs membran

Gulvbelægning (træ) 
Radon sikring
Beton, 100 mm
Rockwool Terrænbatts, 250 mm

XPS, 70 x 100 mm
Lufttæt samling 

Puds, 8 mm
Rockpanel, 10 mm  
Krydsfinérbrædder, 27 x 98 mm  
C-profil, 152 x 50 x 1 mm 
RockShell stenuld, 250 mm
OSB-plade, 12 mm (fer og not) 
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm 

Z-Profil (vandret) 
Gipsplade, 12,5 mm 

Lufttæt tape 
Fastgørelse mht. konstruktionsmæssige krav 
Kasseprofil, 150 x 50 x 1 mm (2 x C) 
C-profil, 150 x 40 x 1 mm 

RockShell stenuld 

Gipsplade, 12,5 mm
Rockwool Super FlexiBatts, 45 mm

OSB-plade, 12 mm
RockShell stenuld, 250 mm
Vægprofil, 150 x 80 x 1 mm

Udluftningsbrædder af krydsfinér, 
27 x 98 mm/600 mm

Rockpanel, 10 mm
Puds, 8 mm

C-profil, 152 x 50 x 1 mm

Rem, 63 x 155 mm

Vinkelbeslag

Trapezplade 
Gipsplade, 2 x 12,5 mm 
Gulvbelægning (træ) 

Gipsplade, 2 x 12,5 mm 
Akustikprofil
Rockwool FlexiBatts, 100 mm
C-profil, 200 mm 

L-formet beslag, 190 x 70 x 3 mm 

C-profil 

CAD-tegninger

Fra den indledende designfase til den færdige bygning – du kan få hjælp, 
vejledning og support hele vejen.

RockShell er en ny metode til bygning af ydervægge inden for letbyggeri. 
Vi tilbyder derfor en udbygget teknisk service og support, så du trygt og 
sikkert kan gennemføre et byggeri med RockShell vægsystemet.

Den tekniske support består bl.a. af en lang række tjenester, fra bereg-
nings- og planlægningsassistance til opstartshjælp og support på byg-
gepladsen, så du altid kan få hurtigt svar i forbindelse med det igangvæ-
rende projekt.
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17. Bæredygtighed
Rockwool stenuld er et naturprodukt, som er baseret på sten. Det er et af 
de mest miljøvenlige isoleringsmaterialer i byggeriet, både hvad angår det 
samlede energiforbrug og den samlede CO2-besparelse. I Rockwool kon-
cernen er bæredygtig produktion og adfærd en vigtigt del af vores virksom-
hedsstrategi.

Vi tager bæredygtighed  
alvorligt
Gennem energibesparelser i vores produktions-
processer, forøget genbrug og CO2-reducerende 
produkter sigter vi mod at sætte vores præg på 
vejen til bæredygtig udvikling. 

I dette kapitel gennemgår vi i korte træk nogle af 
de områder, som vi fokuserer på inden for dette 
felt. Find ud af mere i vores brochurer.

Isolering er den hurtigste og 
mest profitable måde at spare 
energi på
At isolere bygninger er en af de mest profitable 
måder at spare energi og at reducere CO2 udled-
ning på. Isolering giver bedre valuta for pengene 
end f.eks. biobrændstof, vindkraft og solenergi. 
Ved at isolere ældre bygninger og bygge nye 
lavenergi- eller passivhuse kan man reducere 
energiforbruget med helt op til 90%.

Rockwool stenuld – et natur-
materiale
Rockwool stenuldens kemiske sammensætning 
er meget lig jordskorpens sammensætning. 
Produktionen af Rockwool stenuld er primært 
baseret på brugen af geologiske ressourcer, som 
naturen selv skaber. Rockwool stenuld er et af de 
få produkter, der kan betegnes som fremstillet 
af råmateriale fra en vedvarende kilde, og den 
udgør derfor ikke en knap ressource. 

Rockwool fremstilles af sten, kalksten, genbrugte briketter og råmaterialer, som 
smeltes ved 1.500 °C.

Hver gang Rockwool koncernen udsender 1 ton 
CO2, spares miljøet for 162 tons CO2
Bæredygtighed handler om at forvalte fremtiden nu og at tage højde for re-
sultatet af vores nuværende handlinger. Vurderinger af Rockwool stenuldens 
livscyklus dokumenterer vores samlede bidrag til miljøet. 

Force Technology har foretaget en livscyklusvurdering, der viser, at Rock-
wool stenuld har et meget lavt energiforbrug i hele den samlede livscyklus.

Force Technologys undersøgelse viser ligeledes, at Rockwool stenuld et af 
de mest miljøvenlige materialer blandt de testede materialer – både hvad 
angår det samlede energiforbrug og den samlede besparelse af CO2.

Bæredygtig produktudvikling
Produktudvikling er et vigtigt indsatsområde i vores bæredygtige virksom-
hedsstrategi. I vores forskning og udvikling sætter vi konstant fokus på, 
hvordan vi kan reducere vores produkters miljøpåvirkning - f.eks. ved intel-
ligent brug af emballage. 

Hvert år omdanner Rockwool mere end 400.000 
tons affaldsprodukter fra andre industrier til 
reelle energibesparelser
En vigtig tilgang til bæredygtighed i Rockwool koncernen er den maksimale 
genindvinding af både virksomhedens egne produkter og materialer fra 
andre industrier. Hvert år omdanner vi derfor mere end 400.000 tons affalds-
produkter fra andre industrier til isolering og energibesparelser.

Tradition for genbrug
Rockwool har i mere end 10 år taget imod affaldsprodukter fra både byg-
gepladser og gartnerier og har derfor en omfattende erfaring i genvinding af 
disse affaldsprodukter i vores egen produktion.

Rockwool var den første virksomhed, som indførte 
et pallesystem, hvor selve pallen er fremstillet af 
Rockwool stenuld, og som selv kan anvendes direkte 
i bygningen. Vi har således reduceret vores forbrug af 
træ med mange tusinde kubikmeter.

Rockwool stenuldisolering, livscyklus-balance

Livscyklus-balancen viser, at Rockwool 
stenuld giver en besparelse af energi-
mængden med 128 gange og af mængden 
af CO2 med 162 gange, som anvendes til 
produktion, transport og bortskaffelse 
i en periode på 50 år. CO2 opgørelsen er 
derfor positiv efter blot fire måneder! Den 
sparede energi svarer til 503 liter brænd-
selolie pr. m2 i en periode på 50 år.

Kilde: Force Technology.
Eksemplet er baseret på 250 mm loftiso-
lering

Enheder forbrugt 
ved produktion

CO2

Energi

Endheder sparet
i løbet af 50 år

162

128

1

1

Læs mere om Rockwool Group  
og bæredygtighed i vores  
brochurer som kan downloades 
på www.rockwool.com eller www.rockwool.dk
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Procesvandet recirkuleres på Rockwool  
fabrikkerne
Vand er en af verdens mest begrænsede ressourcer. UNESCO forudser, at vi 
inden for de næste 20 år vil blive konfronteret med en mangel på drikkevand 
uden fortilfælde som følge af forureningen og den globale opvarmning.

Rockwool koncernens produktion er baseret på et generelt krav til minimalt 
vandforbrug, og vi har siden 2002 reduceret vores vandforbrug med ca. 20%. 
Det eneste tab under produktionen skyldes fordampning.

Miljøskader på grund af brand
Hvert år omkommer folk ved bygningsbrande, og der mistes store økonomi-
ske aktiver. Brand kan også få alvorlige negative følger for miljøet og klimaet 
i form af afgasning af farlige stoffer og kemikalier.

Rockwool stenuld kan modstå temperaturer over 1.000 °C og fungerer som 
en effektiv brandbarriere, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er 
også vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier 
minimeres, og det er tilfældet, når der anvendes Rockwool stenuld.

Rockwool stenuld giver et sundt indeklima,  
absorberer støj og regulerer lyden
Undersøgelser foretaget af universitetet i Jena i Tyskland viser, at mere end 
20% af vores bygninger har problemer med træk og indeklima.

Et godt isoleret hus, kombineret med god ventilation, er den bedste og mest 
økonomiske måde at forebygge og løse dette problem på. Isolering, der giver 
en tæt forsegling, garanterer for en behagelig og konstant temperatur hele 
året rundt. 

Rockwool stenuldsisolering opfylder de strengeste europæiske krav i 
forhold til indeklimaet og er certificeret i den finske emissionsklasse M1 for 
konstruktionsmaterialer. Rockfon akustikprodukterne er mærket med det 
danske Indeklimamærke.

Belastning af miljøet pr. m2 bygning i  
tilfælde af brand

Type Kg CO2 pr. m2 

Ved brand, slukket 
efter 15 min. 14 - 40 kg 

Ved helt nedbrændt 
bygning 400 kg
 
Kilde: Fire Risk Management April 2008

RockwooL StEnuLd ER Et af

 de mest gennemtestede 

byggEmatERiaLER nogEnSindE.

Produktsikkerhed
Rockwool stenuld er et af de mest grundigt 
testede og veldokumenterede byggematerialer 
og et sikkert produkt at arbejde med.

Konklusioner vedrørende vore produkters egen-
skaber er baseret på omfattende epidemiologi-
ske undersøgelser, der er udført i samarbejde 
med eksterne partnere.

Miljøstyring
Vi følger de internationale miljøstandarder 
ISO14001 og EMAS, og vores fabrikker gennem-
går tredjepartskontroller.

Lokal ansvarlighed og dialog
Vi prøver til stadighed at opretholde dialogen 
med lokalsamfundet for at sikre optimale forhold 
for vore naboer.

En række af vore fabrikker er blevet prisbelønnet 
for deres indsats for at optimere lokalsamfundet.

Test og dokumentation er vigtige faktorer for Rockwool Group
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Rockwool A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 16 16
www.rockshell.dk
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