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Sisällys

Asuntoja, Edison park, Herlev. 
Julkisivu toteutettu REDAir FLEXSYSTEMin 
avulla.
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ROCKWOOLin kehittämä ja testaama

Sisällys REDAir FLEXSYSTEM

 KÄTEVÄ JA NOPEA ASENNUS

 KYLMÄSILLAT MINIMOITU

 SOVELTUU USEIMPIIN RAKENNUSTYYPPEIHIN

 OPTIMAALINEN PALOTURVALLISUUS

 ERISTÄÄ ÄÄNTÄ

 SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

FLEXSYSTEM LVL -rima
Kyllästetty palon- ja  
homeensuoja-aineilla

ROCKPANEL®

Tässä sitä on käytetty 
sokkelissa

FLEXSYSTEM-ruuvit
Ruuvit valitaan alustan ja 
eristepaksuuden mukaan

Mikä on REDAir FLEXSYSTEM? 
REDAir FLEXSYSTEM on uusi yksinkertainen ja tehokas järjestelmä, joka 
täyttää tulevaisuuden julkisivuratkaisuja koskevat vaatimukset.

Miten REDAir FLEXSYSTEM toimii?
REDAir FLEXSYSTEM on ”itsekantava” – sitä ei ankkuroida eikä yhdistetä 
kiinnikkeisiin, sillä julkisivuverhoilun painoa kannattelee vuorivillan leikkaus- 
lujuus ja ruuvin kiinnitys seinään.

Miten REDAir FLEXSYSTEMiä käytetään? 
REDAir FLEXSYSTEMiä voi käyttää useimpien rakennetyyppien yhteydessä 
uudis- ja korjausrakentamisessa. Järjestelmää voi käyttää puu-, betoni- ja 
kevytbetonirakenteisissa seinissä, joiden korkeus on jopa 30 metriä.
Jos kyseessä on korkeampi rakennus, ota yhteyttä ROCKWOOLiin.

FLEXSYSTEM-levyt
Tehokas, vettä hylkivä lämpö-,
palo- ja äänieriste

Julkisivuverhoilu
Oman valinnan mukaan
(esim. ROCKPANEL®)

FLEXSYSTEM-kitkalevy
Lisää LVL-riman ja eristeen 
välistä kitkaa



4

REDAir FLEXSYSTEM -komponentit 

Ruuvipakkausten värikoodit ja tuotteiden nimet:

ROCKWOOL Oy toimittaa:

1

2

3

4

1    FLEXSYSTEM-levyt
 λ-arvo 0,033 W/mK
  Kahdella sivulla on maalilla tai polttoraidalla merkityt  

 joustoalueet, jotka takaavat tiiviit saumat
  Koko: 600 x 1000 mm
  Saatavissa paksuudet 100/150/200/250 mm
  Eristepaksuuksissa 300 ja 350 mm tarvitaan kaksi 

 levykerrosta (150 + 150 mm ja 150 + 200 mm)

2    FLEXSYSTEM LVL -rima
  FLEXSYSTEM-levyjen asennukseen ja 

 julkisivuverhoilun alustana
  Koko: 27 x 97 x 3000 mm
  Mittavakaa materiaali, jolla suuri vetolujuus
  Kyllästetty palon- ja homeensuoja-aineilla

3    FLEXSYSTEM-kitkalevy
  FLEXSYSTEM LVL -riman asennukseen 

 FLEXSYSTEM-levyn päälle
  Mukana ruuvit ja ruuvauskärjet

4    FLEXSYSTEM-ruuvit
  Käytetään FLEXSYSTEM LVL -riman asennukseen. 

 Ruuvataan seinään eristeen läpi
  kolme ruuvityyppiä, jotka sopivat betonille, puulle, tiilelle 

 ja kevytbetonille
 Ruuvien mukana toimitetaan ruuvauskärjet
  Ruuvin pituus sopii eristepaksuuksille 100–350 mm

Käytä ruuvinväännintä ja betonille 6,0–6,5 mm:n poraa (betonilaadun 
mukaan) ja tiilelle 6,0 mm:n poraa. Kantavissa betonirakenteissa 
on suositeltavaa käyttää ruuvinväännintä, jonka vääntömomentti on 
vähintään 300 Nm.

Eristys FLEXSYSTEM-levyt Puuruuvi* (W) Kevytbetoniruuvi** (LC) Betoni-/tiiliruuvi (C) Kitkalevy Rima

100 mm FLEXSYSTEM 100 RW FLEXSYSTEM W100 FLEXSYSTEM LC100 FLEXSYSTEM C100

FLEXSYSTEM 

FP

FLEXSYSTEM 

LVL-rima

150 mm FLEXSYSTEM 150 RW FLEXSYSTEM W150 FLEXSYSTEM LC150 FLEXSYSTEM C150

200 mm FLEXSYSTEM 200 RW FLEXSYSTEM W200 FLEXSYSTEM LC200 FLEXSYSTEM C200

250 mm FLEXSYSTEM 250 RW FLEXSYSTEM W250 FLEXSYSTEM LC250 FLEXSYSTEM C250

300 mm FLEXSYSTEM 150 + 150 RW FLEXSYSTEM W300 - FLEXSYSTEM C300

350 mm FLEXSYSTEM 200 + 150 RW FLEXSYSTEM W350 - FLEXSYSTEM C350

*   Massiivipuu, OSB 3, vaneri
**  Leca, kaasubetoni
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Kitkalevylle 
tarkoitettu alue

Kitkalevylle tarkoitettu alue

merkitse aluksi ruuvin paikka merkintöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. sijoita sen jälkeen kitkalevy merkitylle 
alueelle.

kitkalevyä ei saa sijoittaa ruuvin mer-
kinnän päälle. kitkalevyn voi sijoittaa 
merkitylle alueelle ruuvin kummalle 
tahansa puolelle.

L6L1L2L3L4L5L6 L5 L4 L3 L6 L2 L5 L4 L3L1 L6 L5

L2

L4

L6

1,5 m (LVL:n keskikohta)1 m50 cm

1 m50 cm
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Aloittaminen

Aloituspaketti
Asennuksen helpottamiseksi jokaisen toimituksen mukana tulee aina 
aloituspaketti. Pakettiin kuuluu mittanauha, jotta voit merkitä ruuvien 
välisen etäisyyden helposti, sekä 40 muovilaattaa, joita voi käyttää 
FLEXSYSTEM-levyjen ankkurointiin. Lisää laattoja voi ostaa erikseen.

Ruuvien välinen etäisyys
Käytettävien ruuvien lukumäärä riippuu maastosta, rakennuksen  
korkeudesta, kantavasta seinästä ja julkisivuverhoilusta. Olemme  
yksinkertaistaneet nämä kriteerit järjestelmäksi, jossa valitaan 
kuudesta vaihtoehdosta sopiva ruuvien etäisyys, jolla saadaan aikaan 
oikea kiinnitys. Työmaatöiden helpottamiseksi olemme suunnitelleet 
mittanauhan, jonka avulla ruuvien etäisyydet on helppo merkitä. 

Lisätietoa ruuveista ja niiden asennusetäisyydestä on osoitteessa  
www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex. Tällä QR-koodilla pääset suoraan 
verkkosivulle:
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Matr. nr. 99273

C100

Materiale/Produkter

Link til film

Certificering

Tekniske facts

!? i mm

Ø 6,0 mm

Materiale/Produkter

Link til film

Certificering

Tekniske facts

!? i mm

100 mm

Materiale/Produkter

Link til film

Certificering

Tekniske facts

!? i mm

T40 - x1

Materiale/Produkter

Link til film

Certificering

Tekniske facts

!? i mm

185 x 7,5 mm - x25

Materiale/Produkter

Link til �lm

Certi�cering

Tekniske facts

!? i mm

www.redair.rockwool.com

Materiale/Produkter

Link til film

Certificering

Tekniske facts

!? i mm

REDAir™

REDAir™ C100

Tuotteen yksilöinti
C = betoni/tiili

LC = kevytbetoni
W = puu 

Porausohje 

Poran tyyppi
(jos poraa tarvitaan)

Ruuvit on tarkoitettu
tälle eristepaksuudelle

Ruuvien mitoitus
ja lukumäärä

Ruuvien kiinnitykseen
käytettävä ruuvauskärki

Etiketti
Jokaisessa ruuvipakkauksessa on etiketti, jossa on oikeat toimitustiedot.

Selkeä merkintä mittanauhan 
sijoittamiseksi FLEXSYSTEM 
LVL -riman päälle.

Ruuvien sijoittelu (jaettu 6  
kategoriaan,jotka on merkitty  
eri väreillä).

Alue kitkalevyjen
sijoittamista varten.
HUOM.! Kun mittanauhaa käännetään, 
FLEXSYSTEM LVL -riman päällä keskellä on  
oltava vain 1 kitkalevy.
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Vaatimukset ja edellytykset

  Ruuvien lukumäärä riippuu seuraavista: 
 - Rakennuksen korkeus
 - Maantieteellinen sijainti
 - Maastotyyppi
 - Seinärakenteen tyyppi
 - FLEXSYSTEM LVL -rimojen välinen etäisyys
 - Julkisivuverhoilun paino
 - Eristepaksuus

Neliömetriä kohden käytettävä ruuvien etäisyys ja määrä lasketaan osoit-
teessa www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex olevan laskentaohjelman 
avulla.

  Tarkista ulosvetovoima aina ennen aloittamista (ks. taulukko).  
Jos olet epävarma, ota yhteyttä ROCKWOOL Oy:hen.

  Seinän on oltava tasainen. 3 m:n pituisella seinäosuudella ei saa olla 
isompia kuin 10 mm:n kokoisia pullistumia tai painaumia.

  On varmistettava, että sokkelin ja kattorakenteen kohdalla on riittävä 
tuuletusrako.

  Laske LVL-rimojen välinen etäisyys niin, että ne sopivat yhteen  
julkisivuverhoilun kanssa – enimmäisetäisyys on kuitenkin k/k 600 mm.

  Betoniseinän yhteydessä on suositeltavaa käyttää vähintään kahta 
poraa, koska terät lämpenevät ja niiden on annettava jäähtyä.

  Tiilirakenteisen seinän yhteydessä käytetään 6 mm:n betoniporaa. 
Betoniseinään tehdään esiporaus 6,5 mm:n betoniporalla  
FLEXSYSTEM LVL -riman ja eristeen läpi suoraan seinärakenteeseen.

Tarkista tämä ennen kuin aloitat Tuulikuorma
Betoni Vähimmäispaksuus: 100 mm

Paineenkestävyys vähintään: 20 MPa

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 3,10 / 2,00 *

Massiivitiili Vähimmäispaksuus: 108 mm (½ kiveä)

Kiviluokka 15

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 0,47

Kevytbetoni Vähimmäispaksuus: 100 mm

Paineenkestävyys vähintään: 3 MPa

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 0,57

Leca Vähimmäispaksuus: 100 mm

Paineenkestävyys: 3 MPa

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 1,03

OSB Vähimmäispaksuus: 18 mm

Laatu: OSB 3

Vähimmäistiheys: 600 kg/m3

EN 300

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 1,22

Vaneri Vähimmäispaksuus: 15 mm

Vanerilaatu P30

EN 13986

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 1,01

Massiivipuu Vähimmäispaksuus: 32 mm

C18

EN 338

Mitoitettu ulosvetovoima (kN): 1,28

Maastotyyppi I:

Järvenranta

Järvenranta tai tasainen ja vaakasuora estee-

tön maa-alue, jossa ei juuri ole kasvillisuutta.

Maastotyyppi II:

Tasamaa

Alue, jossa on matalaa kasvillisuutta, kuten 

ruohoa, ja yksittäisiä esteitä (puita, rakennuk-

sia).

Maastotyyppi III:

Taajama, metsä

Esikaupunki, teollisuusalueet, metsät. pien-

taloalueet, vaihtelevat viljelysalueet, joissa on 

maatalousrakennuksia ja metsäsaarekkeita.

Maastotyyppi IV:

Kaupunki

Kaupunkien keskusta-alueet, jossa rakennusten 

keskikorkeus on yli 15 m.

*) Betonissa halkeamia / ei halkeamia

Maastotyypit
Ruuvien lukumäärä riippuu myös mm. 
maastotyypistä.Lisätietoja on osoitteessa 
www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex.
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1. FLEXSYSTEM-levyjen asennus

FLEXSYSTEM-levyjen joustavat 
puolet

   FLEXSYSTEM-levyt asennetaan painamalla maali- tai polttoraidalla  
merkityt joustavat sivut joustamattomia sivuja vasten. Levyt tulee 
painaa täydellisesti vastakkain niin, että saumat ovat täysin tiiviit.

FLEXSYSTEM-levyjen sijoittaminen

   FLEXSYSTEM-levyt asennetaan tavallisesti pystyasentoon

   Asennus kannattaa aloittaa ulkokulmasta

   FLEXSYSTEM-levyjen leikkaus kulmien, ikkunoiden ja ovien kohdal-
la kannattaa tehdä asennuksen jälkeen

   Levytys tulee suunnitella niin, ettei kulmiin ja ikkunoiden ja aukko-
jen kohdalle jää pieniä FLEXSYSTEM-levyn kappaleita

2-kerrosratkaisut (> 250mm)

  Eristepaksuuksissa 300/350 mm käytetään kahta FLEXSYSTEM- 
levykerrosta, joiden saumat limitetään

  300 mm:n eristepaksuus saadaan yhdistämällä kaksi 150 mm:n 
levyä ja 350 mm:n eristepaksuus yhdistämällä 150 mm:n ja 200 
mm:n levy

  Sisempi kerros aloitetaan alhaalta puolikkaalla FLEXSYSTEM-levyllä

  Sen jälkeen asennetaan ulompi kerros käyttäen kokonaisia  
FLEXSYSTEM-levyjä, jotka ankkuroidaan tilapäisesti paikoilleen. 
Sen jälkeen tehdään ”tasku” seuraavan sisemmän levykerroksen 
sijoittamista varten (ks. kuva)

Tilapäinen asennus

   Tarvittaessa FLEXSYSTEM-levyt voidaan kiinnittää tilapäisesti  
kantavaan seinään esimerkiksi liimalla tai kiinnitysruuvilla ja alus-
laatalla

  Tilapäisessä asennuksessa tarvittavat aluslaatat sisältyvät aloitus-
pakettiin. Muovilaatat asennetaan leveä puoli FLEXSYSTEM-levyyn 
päin. Ruuvit ovat samoja, joita käytetään myöhemmin FLEXSYSTEM 
LVL -riman asennuksessa. Kun rima asennetaan, tilapäiset ruuvit 
poistetaan ja rima asennetaan paikalleen.

Tilapäinen kiinnitys levyjen 
taustapuolelle esimerkiksi 
liimaamalla.

Aluslaatat tilapäistä 
kiinnitystä varten.
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2. FLEXSYSTEM LVL -rimojen 
 valmistelut

Ruuvien sijoittelun merkitseminen

  Ruuvien etäisyydet merkitään aloituspakettiin kuuluvan mittanau-
han avulla

   Ruuvien etäisyys riippuu maastosta, rakennuksen korkeudesta, 
julkisivuverhoilusta ja kantavasta seinästä. Asennuksen helpottami-
seksi valittavana on kuusi eri etäisyyttä (L1–L6). Nämä on merkitty 
selkeästi mittanauhaan.

  Käytettävä ruuvien etäisyys lasketaan laskentatyökalulla osoitteessa 
 www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex

  Sen jälkeen mittanauha sijoitetaan vastakkaiselle lyhyelle puolelle 
(kierretään 180°), ja ruuvien kohdat merkitään samalla tavalla.

  Merkinnät kannattaa tehdäFLEXSYSTEM LVL -riman sivuun, joka on 
näkyvissä koko asennuksen ajan

Kitkalevyjen asennus

  Kitkalevyt ruuvataan kiinni rimaan niin, että levyn reikä osoittaa 
riman suuntaisesti

  2 ruuvia kitkalevyä kohden

  Kitkalevyjen välinen etäisyys on k/k 1000 mm

  Varmista, etteivät kitkalevyt osu samaan kohtaan kuin ruuvit

  Ks. mittanauhaan merkityt kitkalevyjen paikat

HUOM.! Kun mittanauhaa käännetään, asennetaan lisäksi 1 kitkalevy 
keskelle – yhteensä 3 kitkalevyä rimaa kohden.

Målebånd placeres, med den markerede
ende, helt til kanten af FLEXSYSTEM LVL.
Herefter markeres skrueplaceringer ud
fra målebåndets angivelser. Der kan med
fordel markeres på siderne af LVL, da
disse er synlige under hele montagen.

1500 mm

500 mm

500 mm

1000 mm

1000 mm
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3. FLEXSYSTEM LVL -riman asennus

FLEXSYSTEM LVL -riman sijoitta-
minen

  FLEXSYSTEM LVL -rima asennetaan aina pystysuoraan, jotta  
julkisivuverhoilun taakse jää tuuletusrako, jonka kautta mahdolli-
nen kondenssivesi tuulettuu pois

  Asennuksessa on suositeltavaa käyttää ainoastaan FLEXSYSTEM 
LVL -rimoja, koska ne on kyllästetty palon- ja homeenestoaineilla ja 
ne on testattu oikealla ulosvetovoimalla

  FLEXSYSTEM LVL -rimat katkaistaan tarvittaessa. Rimoja ei tule 
käyttää alle 50 cm:n mittaisina

  Suosittelemme sijoittamaan FLEXSYSTEM LVL -rimat eristeen 
saumojen päälle. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä

  Rimojen välinen enimmäisetäisyys on k/k 600 mm

  Erityistapauksissa, jos tuulikuorma on suuri, voi olla tarpeen käyt-
tää tiheämpää rimaväliä. Tarkista asia julkisivuverhoilun toimitta-
jalta.

Ruuvien asennus

  Puu- tai kevytbetoniseinään ruuvit kiinnitetään suoraan  
FLEXSYSTEM LVL -riman ja eristeen läpi ja ankkuroidaan seinään

  Tiilirakenteisen seinän yhteydessä käytetään 6 mm:n betoniporaa. 
Betoniseinään tehdään esiporaus 6,5 mm:n betoniporalla riman ja 
eristeen läpi suoraan seinärakenteeseen.

  Ruuvit upotetaan rimaan niin, että rima painuu 3–5 mm levyjen 
sisään (ks. kuva)

  FLEXSYSTEM LVL -rimaa ei voi säätää ruuveja löysäämällä.  
Suosittelemme, että ruuvit upotetaan ensin n. 1 mm:n verran.  
Sen jälkeen voidaan jatkaa enintään 7 mm:iin asti.

Julkisivun paino Vuorivillan kokoon 
painuminen

≤ 25 kg/m2 3 mm

> 25 kg/m2 - ≤ 50 kg/m2 5 mm

Ks. myös kohta "Ohjeet ja neuvot" osoitteesta  
www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex sekä sivun 13 taulu-
kot, joissa on esitetty eri julkisivuverhoilutyyppien painoja.
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3. FLEXSYSTEM LVL -riman asennus 4.  Ikkunoita, nurkkia, kattoa ja  
pohjaa koskevat yksityiskohdat

Nurkkakohtien asennus

  FLEXSYSTEM LVL -rimat sijoitetaan ja asennetaan mahdolli-
simman lähelle nurkkaa, ei kuitenkaan niin lähelle, että seinään 
saattaisi tulla halkeama

  Julkisivuverhoilun asennus nurkan kohdalla voidaan tehdä 
julkisivuverhoilusta riippuen esim. kulmaprofiilin avulla. Niitä on 
saatavilla useita eri malleja.

  Jos julkisivuverhoilun nurkkien asennuksessa käytetään muita 
ratkaisuja, julkisivuverhoilun toimittajalta saa lisäohjeita

Ikkunakohtien asennus

  Ikkunat voivat tulla joko samaan tasoon eristeen kanssa tai aukon 
sisäreunan tasoon

  Ovien ja ikkunoiden pystyreunojen kohdalle on aina asennettava 
 FLEXSYSTEM LVL -rimat

  Jos ikkuna asennetaan etureunaan, käytetään ikkunatoimittajan 
suosittelemaa kiinniketyyppiä

  Jos ikkuna sijoitetaan syvemmälle rakenteeseen, FLEXSYSTEM LVL 
-rimat kannattaa ruuvata 90º:n kulmaan lähintä julkisivuverhoilun 
alustana olevaa rimaa vasten
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Asennus avoräystään kohdalla

  Rakenteeseen on tärkeää jättää tuuletusrako niin, että julkisivun ja 
kattorakenteen välissä on vähintään 25 mm:n tila

  Julkisivueristeen yläreuna on jollain tavalla suojattava
 hyönteisiltä ja tuhoeläimiltä

Asennus perustuksen kohdalla

  REDAir FLEXSYSTEM ei tarvitse kantavaa sokkelia

  Suosittelemme, että sokkelieristys toteutetaan vähintään 600 mm 
 maanpinnan tason alapuolelle

  Suosittelemme, että maanpinnan ja valmiin julkisivuverhoilun väliin  
 jätetään vähintään 200 mm

  Julkisivueristeen alareuna on jollain tavalla suojattava 
 hyönteisiltä ja tuhoeläimiltä

Tuuletus

FLEXSYSTEM-levytFLEXSYSTEM LVL -rima

Julkisivuverhoilu FLEXSYSTEM-kitkalevy

Tuuletus



13

Puu

Alumiini

Tiililevy

Liuskekivi

5. Julkisivuverhoilu

Julkisivuverhoilu

  REDAir FLEXSYSTEMin kantavuus on jopa 50 kg/m2

  Rakenteeltaan pienikokoinen julkisivumateriaali tarvitsee 
ylimääräisen vaakasuoran rakenteen, joka ei sisälly järjestelmään

  Eristeen ja julkisivuverhoilun välissä on oltava esteetön tuuletusrako

  Julkisivuverhoilu asennetaan toimittajan ohjeiden mukaisesti

  Tarkista BBR:n julkisivuverhoilua koskevat vaatimukset 
 – muista hankkia vaadittavat luvat viranomaisilta ennen 
 töiden aloittamista

Julkisivuverhoilun painotaulukko

ROCKPANEL® 8 kg/m2

Alumiini 8 kg/m2

Puu 13 kg/m2

Liuskekivi 15 kg/m2

Keraamiset laatat 15 kg/m2

Lasi 27 kg/m2

Terracotta-tiililevy 43 kg/m2

Tiililevy 48 kg/m2 sis. veden imeytyminen 12 %

ROCKPANEL®
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Apu- ja
laskentatyökalut
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Tästä pääset suoraan
REDAir FLEXSYSTEMin 
sivulle:

Tarjoamme teknistä palvelua ja tukea, jotta voit toteuttaa 
rakennusprojektisi turvallisesti ja varmasti REDAir FLEXSYSTEMin avulla.

Annamme aina neuvoja, jotta saisit työprosessista järkevän 
ja lopputuloksesta mahdollisimman hyvän.

Ota ROCKWOOLiin yhteyttä puhelimitse, 09 8563 5880 
tai sähköpostitse, tilaukset@rockwool.fi

Apuvälineitä osoitteessa
www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex
Lisätietoja REDAir FLEXSYSTEMistä on verkkosivuillamme osoitteessa
www.rockwool.fi/tuotteet/redair+flex. Sivustoon on koottu mm. seuraavia 
tietoja ja palveluja:

  Järjestelmän edut: helppo asennus, tyyppihyväksytty, 
 kannattavuuslaskelmat

  Järjestelmäkuvaukset: tuote-esitteet

  Rakenneyksityiskohdat: CAD-piirustuksia, neuvoja ja vinkkejä sekä 
 teknisiä tietoja ym.

  Laskentaohjelma mitoitukseen ja määrälaskentaan 
 REDAir FLEXSYSTEMiin liittyviä tietoja

  Ideoita: referenssejä – muita REDAir FLEXSYSTEM -ratkaisuja 
 sekä erilaisia julkisivuverhoilumahdollisuuksia
.

Kiinnostavia linkkejä
  ROCKWOOL-energiaohjelma  

Osoitteessa www.rockwool.fi voit käyttää ROCKWOOL-energia- 
ohjelmaa. Ohjelmalla voi tehdä energialaskelmia ja laskea U-arvoja.
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ROCKWOOL Finland Oy
PL29, Piispanportti 10
Puhelin: 09 8563 5880
Faksi: 09 8563 5889
www.rockwool.fi

ROCKWOOL-konserni on maailman johtava vuorivillaan 
perustuvien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien 
toimittaja, joka parantaa miljoonien ihmisten ympäristöä 
ja elämänlaatua.

Konserni on maailman johtava eristeiden valmistaja. 
Yhdessä muiden rakennustuotteiden kuten akustisten 
sisäkattomateriaalien ja julkisivulevyjen sekä Build-
Desk-konsulttipalvelun avulla konserni pyrkii takaamaan 
rakennusten energiatehokkuuden ja paloturvallisuuden 
sekä hyvän akustiikan ja miellyttävän sisäilmaston.  
Rakennusalan lisäksi konsernin toimialavalikoima kattaa 
taimitarhoissa käytettävät viljelyalustat, jarrupalojen 
ja tiivisteiden erikoiskuidut sekä teiden ja rautateiden 
melun- ja tärinänvaimennusjärjestelmät.

Konsernin yli 9 000 työntekijää yli 40 maassa palvelevat 
asiakkaita kaikkialla maailmassa. Konsernin pääkonttori 
sijaitsee Kööpenhaminan lähistöllä. Yritys on listattu  
NASDAQ OMX Nordic Exchangen Kööpenhaminan pörs-
siin.

Konsernilla on vahva edustus Euroopassa, ja se laajen-
taa koko ajan tuotanto-, myynti- ja palvelutoimintaansa 
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Laajan  
yhteistyökumppaniverkoston avulla voimmekin taata, 
että konsernin tuotteet ja järjestelmät ovat saatavilla 
lähes kaikkialla maailmassa.

Tietoja ROCKWOOLista




