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FRONTROCK FS I FSN 
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ ELEWACJI

ROCKWOOL Polska  
Sp. z o.o.

Pł y ty FRONTROCK FS oraz 
FRONTROCK FSN to jedyne na 
rynku rozwiązanie, którego wła-

ściwości i parametry są zgodne z wy-
tycznymi SITP dotyczącymi projekto-
wania ocieplenia elewacji budynków 
z uwagi na bezpieczeństwo pożaro-
we. Produkty te przeznaczone są do 
zabezpieczeń fasad ETICS ze sty-
ropianu w postaci poziomych barier 
oraz naroży okiennych. Płyty świetnie 
sprawdzą się również w przypadku 
przeprowadzania prac termomoderni-
zacyjnych już istniejących budynków, 
szczególnie wielorodzinnych, np. przy 
ich dociepleniu.

FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN 
to płyty z wełny skalnej idealnie odpo-
wiadające na potrzebę zapewnienia 
minimalnego poziomu bezpieczeń-
stwa pożarowego. Dziś, zważywszy na 
grubość ocieplenia budynku, ryzyko 
szybkiego rozprzestrzenienia się po-
żaru znacząco się zwiększyło. Dla-
tego w procesie ocieplania budyn-
ków należy wykorzystywać materiały  
o najwyższej klasie reakcji na ogień: 
A1, które są niepalne i nie rozprze-
strzeniają ognia. FRONTROCK FS  
i FRONTROCK FSN to rozwiązania  
w pełni spełniające wymogi w zakre-
sie bezpieczeństwa pożarowego.

FRONTROCK FS to płyty z weł-
ny skalnej do zabezpieczeń ognio-
wych ociepleń ścian zewnętrznych 
w metodzie ETICS (lekkiej mokrej)  
o współczynniku przewodzenia ciepła  
λD = 0,036 W/(m·K). Można mocować 
je na wszelkich podłożach, na których 
dopuszczalne jest stosowanie syste-
mów ETICS, zarówno w budynkach 
nowych, jak i poddawanych termomo-
dernizacji.

FRONTROCK FSN to płyty z wełny 
skalnej przeznaczone do zabezpie-
czeń ogniowych otworów okiennych 
elewacji wykonywanych metodą 
ETICS o współczynniku przewodze-
nia ciepła λD = 0,036 W/(m·K). Płyty 
te są elementem dodatkowym barie-
ry ogniowej – zabezpieczenia prze-
ciwogniowego okien na elewacjach 
docieplonych metodą ETICS. Kształt 
i wymiary FRONTROCK FSN są do-
brane do wymiarów pasów ochron-
nych FRONTROCK FS, co pozwala 
na wykonanie obróbki okna w elewacji 
w sposób zabezpieczający przed po-
wstawaniem rys i pęknięć w narożach 
okiennych.

 Więcej na www.rockwoool.pl 
 doradcy@rockwool.pl
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