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Loftløsninger til P-kældre
Med Rockfon lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre



ROCKFON® ALUZINK P-KÆLDERLOFT



Rockfon Aluzink P-kælderloft er et system, som 
er udviklet til at opnå god termisk isolering og 
akustisk regulering med en effektiv montage, nem 
vedligeholdelse og et enkelt og elegant udseende. 
Loftsystemet er udviklet specielt til kolde P-kældre 
og er lige effektivt, uanset om det monteres under 
opførelsen eller som efterisolering. 

Rockfon Aluzink loftsystemet består af ROCKWOOL 
bygningsisolering og Rockfon Industrial-produkter 
monteret med aluzinkprofiler og gevindstænger i 
etageadskillelsen. Den nederste del af isoleringen er 
Rockfon® Industrial™, og den øverste del er ROCKWOOL 
FLEXIBATTS eller ROCKWOOL® SUPER FLEXIBATTS. 
Rockfon Industrial leveres med overflader i opal (hvid), 
sort eller natur. Ud over termisk isolering og akustisk 
dæmpning opnås der også ekstra lydsiolering for 
etageadskillelsen samtidig med at P-kælderen bliver 
både lysere og mere behagelig.

ROCKWOOL bygningsisoleringen ligger lige oven 
på Rockfon Industrial, og begge presses op mod 
etageadskillelsen. Det sikrer god og effektiv isolering 
uden kuldebroer, så man kan undgå kondens og 
fugtproblemer i konstruktionen. Både Rockfon 
Industrial og ROCKWOOLs bygningsisolering kan 
leveres i forskellige tykkelser, så den ønskede akustiske 
og termiske regulering let kan opnås.
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ROCKFON ALUZINK P-KÆLDERLOFT



LYDABSORPTION
Rockfon Industrial har en fremragende 
lydabsorptionsevne, så man undgår uønsket støj og 
efterklang i parkeringsanlægget

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 200 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

50 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

TERMISK ISOLERING
Da man ønsker at overholde energirammekravet i 
henhold til bygningsreglementet, vil man typisk ønske 
at overholde et U-værdikrav for etageadskilleslsen 
over det fri på 0,1 (W/m²K). Er temperaturforskellen 
mellem 5 og 15 grader mellem etageadskillelser, vil 
den ønskede U-værdi typisk ligge på 0,15 (W/m2K).
Begge U-værdier kan let overholdes, som det kan ses 
i tabellen. 

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Rockfon P-kælderlofter kræver ingen vedligehold-
else. Hvis der skulle opstå skader på loftpladerne eller 
profilerne, er det nemt at udskifte dem.

KOMPONENTER

SYSTEMBESKRIVELSE

Rockfon 
Industrial

Rockwool 
Flexi A-batt Vinkelkantprofil Bæreprofil Tværprofil Samlelaske Gevindstang Møtrik Slaganker

Modulmål 
1200 x 600

Modulmål 
1200 x 600

Ifølge opmåling 0,33 stk./m² 1,43 stk./m² 0,33 stk./m² 0,67 stk./m² 0,67 stk./m² 0,67 stk./m²

Konstruktion U-værdi W/m²K Kommentar

Betondæk ROCKWOOL Rockfon Industrial

200 mm 245 mm Super Flexibatts 80 mm 0,1
Opfylder kravet om U-værdi på 0,1 W/m² K iht. 
forskrifterne

200 mm 195 Flexibatts 30 mm 0,15
Opfylder mindstekravet til U-værdi på 0,15 W/m² K 
iht. forskrifterne.



VINKELKANT
Vinkelkantprofilet parallelt med bæreprofilerne 
monteres direkte på væggen. Vinkelkantprofilet  på 
tværs af bæreprofilen lægges oven på bæreprofilen.

BÆREPROFIL
Bæreprofilerne monteres fortløbende med en 
centerafstand på 1200 mm.
I profilsamlingerne monteres en samlelaske med 
forboret hul til gevindstang. Profilerne fæstnes til den 
eksisterende etageadskillelse med en gevindstang i 
midten af bæreprofilet og en i hvert samlelaske.

TVÆRPROFIL
Tværprofilet lægges løst og vinkelret på bæreprofilet 
med en centerafstand på 600 mm. Profilerne er 
udstanset med ca. 30 mm brede overlæg i hver ende, 
så bæreprofil og tværprofil bliver liggende i samme 
højde.

ISOLERING
Rockfon Industrial, i den ønskede dimension, f.eks. 
1200x600x30 mm, lægges først. Over Rockfon Industrial-
pladerne lægges ROCKWOOLs bygningsisolering med 
forskudte samlinger i den ønskede dimension.

MONTAGE



SLUTJUSTERING
Efter færdigmontering af loftet efterspændes 
møtrikken på gevindstangen om nødvendigt, så 
isoleringen presses mod etageadskillelsen.
Det gøres for at forhindre cirkulation af kølig luft mellem 
isolering og dæk og for at sikre optimal isolering.

RØRFØRING
Eventuel rørføring i loftet kan let passes ind i 
konstruktionen ved at lave udskæringer i den 
ROCKWOOL isolering, der ligger over Rockfon 
Industrial-pladerne. Rørene kan eventuelt også føres 
under loftet.
Adgang til andre installationer udføres ved at indlægge 
en tværprofil på hver side, så der kommer en større 
lysåbning (f.eks. 260 mm). Mellem tværprofilerne 
lægges en tilpasset galvaniseret stålplade med en 
dimension på f.eks. 300 x 300 mm, som kan skydes til 
side ved inspektion.



ROCKFON T24 P-KÆLDERLOFT



Rockfon T24 P-kælderloftet har samme 
anvendelsesmuligheder som Rockfon Aluzink 
P-kælderloft. Med Rockfon T24 P-kældersystemet får 
du et loft med et udseende baseret på den traditionelle 
T24 skinne og modulmål på 1200 x 600. Ud over 
termisk isolering og akustisk dæmpning opnås der 
også ekstra lydisolering mellem etageadskillelsen, 
samtidig med at P-kælderen bliver både lysere og 
mere behagelig.

Rockfon T24 P-kældersystemet består af ROCKWOOL 
isolering og Rockfon Industrial-produktet, 
som monteres i hvide Chicago Metallic T24 
standardprofiler. Den nederste del af det nedhængte 
loft er Rockfon  Industrial, og den øverste del er 
ROCKWOOL bygningsisoleringen. Rockfon Industrial 
leveres med overflader i opal (hvid), sort eller natur.

SYSTEMBESKRIVELSE



ROCKFON T24 P-KÆLDERLOFT



LYDABSORPTION
Rockfon Industrial har en fremragende 
lydabsorptionsevne, så man undgår uønsket støj og 
efterklang i parkeringsanlægget

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 200 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

50 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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NEM VEDLIGEHOLDELSE
Rockfon T24 P-kælderloft kræver ingen vedligeholdelse. 
Hvis der skulle opstå stødskader på loftpladerne eller 
profilerne, er det nemt at udskifte dem.

TERMISK ISOLERING
Da man ønsker at overholde energirammekravet i 
henhold til bygningsreglementet, vil man typisk ønske 
at overholde et U-værdi krav for etageadskilleslsen over 
det fri på 0,1 (W/m²K). Er temperaturforskellen mellem 5 
og 15 grader mellem etageadskillelser, vil den ønskede 
U-værdi typisk ligge på 0,15 (W/m²K).

Begge U-værdier kan let overholdes, som det kan ses 
i tabellen.  

Rockfon 
Industrial

Rockwool 
Flexi A-batt

Vinkelkant 24/24 
3050 hvid

Bæreprofil T24 C/H 
38 3600 hvid

Tværprofil T24 C 38 
1200 hvid Strop

Modulmål 
1200 x 600

Modulmål 
1200 x 600

Ifølge opmåling 0,23 stk./m² 1,40 stk./m² 0,70 stk./m²

KOMPONENTER

Konstruktion U-værdi W/m²K Kommentar

Betondæk ROCKWOOL Rockfon Industrial

200 mm 245 mm Super Flexibatts 90 mm 0,1
Opfylder kravet om U-værdi på 0,1 W/m² K iht. 
forskrifterne

200 mm 195 mm Flexibatts 50 mm 0,15
Opfylder mindstekravet til U-værdi på 0,15 W/m² K 
iht. forskrifterne.

SYSTEMBESKRIVELSE



VINKELKANT
Vinkelkantprofilet monteres i samme højde 
som T24-profilet, som bliver liggende oven på 
vinkelkantprofilet ud mod væggen.

T24-PROFIL
T24-profilerne monteres i modulmål 1200 x 600 ophængt 
i korrekt højde, f.eks. 245 mm (50 + 195 mm isolering) til 
T-profilets underkant. 

MONTAGE



ISOLERING
Derefter monteres Rockfon Industrial i skinnesystemet  
og derefter lægges ROCKWOOL bygningsisolering  
ovenpå. Det er vigtigt, at Flexi A-battsene ligger i 
svagt spænd mellem Rockfon Industrial-pladerne og 
etageadskillelsen for at forhindre cirkulation af kølig 
luft mellem isolering og dæk og dermed sikre god 
isolering. Denne proces gentages, mens man arbejder 
sig gennem garagen med systemet.



ROCKFON® COSMOS™ P-KÆLDERLOFT



Rockfon Cosmos  P-kælderloft er et system 
bestående af Rockfon Cosmos monteret med 
Rockfon Cosmos-hager eller Rockfon Cosmos-skruer 
direkte mod etageadskillelsen. Rockfon Cosmos-
hager giver et meget elegant udseende uden synlige 
fastgørelsesanordninger.

Rockfon Cosmos P-kælderloft består kun af en enkel 
plade monteret direkte mod etageadskillelsen, hvilket 
giver hurtig og effektiv montage. Systemet kan også 
nemt monteres på skrå eller lodrette flader.

Rockfon Cosmos leveres i farverne hvid eller grå og i 
flere tykkelser (se tabel). 

SORTIMENT

Modulmål (mm) Vægt (kg/m²)

Rockfon Cosmos Hvid
1200 x 600 x 50 4,8

Rockfon Cosmos Grå
1200 x 600 x 50
1200 x 600 x 60
1200 x 600 x 80

1200 x 600 x 100

4,8
5,7
7,2
8,9

SYSTEMBESKRIVELSE



ROCKFON COSMOS P-KÆLDERLOFT



Rockfon Cosmos Rockfon Cosmos-hager

Modulmål 
1200 x 600

2 stk./batt

KOMPONENTER

SYSTEMBESKRIVELSE

LYDABSORPTION
Rockfon Cosmos har en fremragende 
lydabsorptionsevne, så man undgår uønsket støj og 
efterklang i parkeringsanlægget.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,25 0,75 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 A 0,90

50 / 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

60 / 60 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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Konstruktionshøjde (mm)

TERMISK ISOLERING
Rockfon Cosmos har en varmeledningsevne på 
lD = 35 W/mK, hvilket giver en U-værdi på 0,28 W/m²K 
ved en tykkelse på 100 mm.
Rockfon Cosmos P-kælderloft giver et flot og 
homogent loft, hvor den lave konstruktionshøjde 
kombineres med gode akustiske egenskaber. 



MONTAGE MED ROCKFON COSMOS-HAGER
Systemet monteres med Rockfon Cosmos-hager 
og kan lægges i helforbandt eller halvforbandt. Se 
layoutmuligheder på næste side.

Langs væggene kan pladerne fastgøres med en 
vinkelkantliste.

PLACERING AF ROCKFON COSMOS-HAGER 
Det er vigtigt at rette den første række plader ind, så 
de monteres i vinkel. Monter vinkelkantlisten, skub 
Rockfon Cosmos-pladerne over denne, og monter 
første række hager, så de er nøjagtigt på linje. 
Skub Rockfon Cosmos-pladerne ind i hagen. Monter 
næste række hager, og fortsæt på samme måde.

MONTAGE



Alternativa layouter

Rutmönster

Halvförband

600 600 600

1200

Alternativa layouter

Rutmönster

Halvförband

Alternative layouts

Helforbandt

Halvforbandt

LAYOUTMULIGHEDER



Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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