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Wytwarzane są z surowców skalnych, 
występujących w przyrodzie, takich 
jak: gabro, bazalt, dolomit czy też 
wapień. Stopione skały poddawane są 
procesowi rozwłókniania, w efekcie 
którego powstają włókna skalne, inaczej 
nazywane włóknami kamiennymi. Dzię-
ki uzyskanej w ten sposób strukturze 
włóknistej, produkty PAROC posiadają 
wiele różnorodnych właściwości, pozwa-
lających na ich wszechstronne zastosowa-
nie w każdej konstrukcji budowlanej czy 
przemysłowej.

Zalety produktów z wełny skalnej:
■ bardzo dobra izolacyjność termiczna 

- niskie współczynniki przewodzenia 
ciepła l,

■ niepalność i ognioodporność,
■ wysoka temperatura topnienia włókien,
■ znakomite właściwości pochłaniania 

dźwięków,
■ wodoodporność (wszystkie produkty 

są hydrofobizowane),
■ stałość wymiarów i kształtów,
■ wytrzymałość mechaniczna i naturalna 

sprężystość,
■ odporność biologiczna i chemiczna,
■ stabilność termodynamiczna włókna 

skalnego PAROC gwarancją długo-
wieczności produktów,

■ paroprzepuszczalność.

1. Produkty z wełny kamienej 
PAROC

Korzyści wynikające ze stosowania 
produktów PAROC:
■ wysoka skuteczność izolacji 
   termicznej, a zatem oszczędność 
   energii i niskie koszty ogrzewania 
   budynku,
■ bezpieczeństwo ludzi i ochrona 
   konstrukcji w wypadku  zaistnienia 
   pożaru,
■ ochrona przed hałasem 
   i stworzenie właściwego 
   środowiska akustycznego,
■ możliwość stosowania w instalacjach 
   przemysłowych narażonych na 
   działanie związków chemicznych,
■ ochrona przed rozwojem pleśni 
   i mikroorganizmów,
■ zachowywanie stałości kształtów 
   i wymiarów niezależnie od 
   warunków zewnętrznych,
■ łatwość montażu, przycinania 
   i obróbki,
■ tworzenie zdrowego mikroklimatu 
   w pomieszczeniach mieszkalnych 
   i użytkowych dzięki zapewnionemu 
   procesowi „oddychania” ścian,
■ proekologiczność produktów.
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2. Proces produkcji

Produkty izolacyjne PAROC płyty, maty, 
otuliny uzyskiwane są z surowców skal-
nych takich jak bazalt, wapień i gabro. 
Stopione skały poddawane są procesowi 
rozwłókniania, w efekcie którego po-

wstają włókna skalne inaczej nazywane 
włóknami kamiennymi. W kolejnych 
etapach produkcji wytworzone włók-
na zraszane są środkami wiążącymi 
oraz hydrofobizującymi, formowane, 

prasowane i przycinane do żądanych 
wymiarów. Ostatnią fazą produkcyjną 
jest pakowanie i znakowanie wyrobów w 
zależności od ich grubości i dokumentów 
odniesienia.

SCHEMAT PRODUKCJI WYROBÓW Z WEŁNY KAMIENNEJ

1

2 3

5
4

1. składowanie surowców - kamień 
bazaltowy

2. dozowanie surowców

3. proces topienia surowca skalnego 
i rozwłókniania w temperaturze 
1500OC

4. formowanie produktów - cięcie 
wzdłużne i poprzeczne

5. pakowanie wyrobów
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3. Izolacyjność cieplna

Wymiana ciepła
Celem izolacji cieplnej jest minimali-
zacja wymiany ciepła pomiędzy  zimną 
a ciepłą stroną konstrukcji. Zdolność 
izolacyjna wełny kamiennej PAROC 
opiera się na niskiej przewodności 
cieplnej powietrza wypełniającego 
przestrzenie między włóknami wełny. 

   Wymiana ciepła następuje w wy-
niku trzech procesów: przewodzenia, 
konwekcji i promieniowania. 
■ Wymiana ciepła przez przewodnic-

two zależy od geometrii i orientacji 
włókien w stosunku do strumienia 
ciepła. 

■ Wymiana ciepła przez konwekcję 
spowodowana jest ruchem  powie-
trza na skutek różnicy temperatur 
po obu stronach przegrody. 

■ Promieniowanie cieplne zachodzi 
między poszczególnymi włóknami.   

   W normalnej temperaturze poko-
jowej promieniowanie ma jedynie 
marginalny wpływ, jednak w wielu 
zastosowaniach technicznych gdzie 
temperatury są wysokie na  promie-
niowanie przypada znaczący udział 
w ogólnej wymianie ciepła. Dzięki 
mikroskopowej strukturze włókna 
mineralnego sumaryczna wymiana 
ciepła jest niewielka.

Współczynnik przewodzenia 
ciepła l
Współczynnik przewodzenia ciepła l jest 
podstawowym parametrem kwalifikują-
cym wyroby z wełny kamiennej do grupy  
materiałów termoizolacyjnych. 
   Jest to stosunek ustalonego strumienia 
ciepła przewodzonego przez warstwę 
materiału do spadku temperatury na 

Porównanie strat ciepła w przegrodach nieocieplonych i ocieplonych

przegroda 
nieocieplona

przegroda 
ocieplona

poliuretan
l 0,026

styropian
l 0,036

wełna szklana
l 0,036

korek
l 0,045

Porównanie współczynnika przewodzenia ciepła - l dla wybranych materiałów

beton komórkowy
l 0,25

cegła pełna
l 0,77

wełna  
kamienna
l 0,036

współczynnik przewodzenia ciepła l 
W/m·k = wat/metr·stopień Kelvina

1m

1m

1m

grubości warstwy. Im mniejsza wartość 
współczynnika  materiału izolacyjnego, 
tym lepszą możemy uzyskać izolacyj-
ność cieplną, a zatem i mniejsze straty 
ciepła przez przegrodę, w której zostanie 
on zastosowany. Wartość współczyn-
nika, podawanego w W/m·K jest war-
tością stałą, niezależną od grubości 
warstwy izolacji.

Podstawowe parametry z zakresu termoizolacyjności

opór termiczny R=d/l 
= grubość warstwy/ przewodność cieplna

d

l



6

Właściwości wełny kamiennej PAROC■

l = 0,036
gr. 12 cm wełna
gr. 25 cm cegła

U0= 0,23W/m2·K

wełna PAROC
l =0,036

l = 0,050
gr. 12 cm wełna
gr. 25 cm cegła

U0= 0,29W/m2·K

Rozkład temperatur w przegrodzie w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła l materiału izolacyjnego

inna wełna
l =0,050

Rozkład temperatur w przegrodzie nieocieplonej i ocieplonej

przegroda 
nieocieplona

przegroda 
ocieplona

+20OC

+12OC

+0OC

-11OC

-15OC

+20OC
+17OC

+8OC

+0OC

-13OC

-15OC

Sprawność cieplna produktów z wełny kamiennej w zależności od gęstości
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4. Oszczędnoœci ekonomiczne

Zastosowanie produktów PAROC gwa-
rantuje uzyskanie wysokich oszczędno-
ści energetycznych i finansowych przez 
użytkowników obiektów budowlanych. 
Dlatego też materiały PAROC można 
uznać za energooszczędne. W obliczu 
stałego i przewidywanego w najbliższej 
przyszłości wzrostu cen na energię pro-
blem odpowiedniego doboru grubości 

Przykład oszczędności energii - 
budynek o powierzchni 150 m2

Zwrot kosztów poniesionych na za-
kup wełny kamiennej PAROC nastą-
pi po dwóch sezonach grzewczych 
w wyniku osiągniętych oszczędności 
energetycznych.

Dane: budynek jednorodzinny, par-
terowy, 150 m2 powierzchni.

Zwrot nakładów poniesionych na zakup materiałów izolacyjnych PAROC, w wyniku oszczędności, nastąpi  
po 1,16 sezonach grzewczych (7070:6078=1,16).

Potencjalne możliwości 
strat ciepła 
dla różnych typów budynków

warstwy wełny kamiennej powinien być 
kluczowy przy podejmowaniu decyzji  
o rozwiązaniu konstrukcyjnym przegród 
budowlanych. Zbytnia oszczędność na 
grubości warstwy mineralnej przekła-
da się często na wysokie, przyszłe kosz-
ty związane z wykorzystaniem ciepła. 

powierzchnia przegród pionowych i poziomych

zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym

koszt ogrzewania (0,4 zł/kWh)

zysk energetyczny

koszt materiału izolacyjnego gr. 150mm

budynek 
nieocieplony

budynek 
ocieplony

500 m2

33212 kWh

13 284,80 zł

---

---

500 m2

18017 kWh

7206,80 zł

6078,00 zł

7070,00 zł

31%

12%

6%

28%

31%

12%

6%

28%

20%

12%

28%

6%

10%

22%

2%

32%
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5. Bezpieczeństwo pożarowe

Odporność ogniowa
Włókna z wełny kamiennej (skal-
nej) PAROC zaczynają ulegać topnie-
niu dopiero w temperaturze powyżej 
1000°C. Jest to temperatura jaka panuje  
w pomieszczeniu po drugiej godzinie 
pożaru. Wszystkie produkty PAROC 
wg Polskich Norm uzyskały klasyfika-
cje materiałów niepalnych. Po wejściu  
w Polsce Europejskiej Normy na pro-
dukty z wełny kamiennej (EN 13162) 
wyroby PAROC ze względu na reakcję 
materiału na ogień będą zakwalifikowane 
do najbezpieczniejszych  w użyciu tzn. 
będą w klasie A1 lub A2. Dla porówna-
nia w skali od A1 do F materiały pian-
kowe np. poliuretan czy styropian będą 

Zachowanie się materiałów izolacyjnych w czasie pożaru

zaliczone do klasy D lub E. Oznacza to 
że jedynie zastosowanie produktów 
z wełny kamiennej w budownictwie 
i przemyśle zapobiega rozprzestrze-
nianiu się ognia w razie pożaru oraz 
chroni ludzkie życie i zmniejsza  straty 
materialne.

Zapalność, rozchodzenie się 
płomienia i wytwarzanie dymu
W zastosowaniach, gdzie wyrób izola-
cyjny zostawia się otwarty bez  osobnej 
warstwy kryjącej, konieczne jest speł-
nienie wymogów przepisów przeciw-
pożarowych w zakresie zapalności, roz-
chodzenia się płomienia i  wytwarzania 
dymu. Właściwości te bada się przy uży-

ciu różnorakich,  standardowych metod 
badania obowiązujących na różnych 
rynkach. Wyroby PAROC z powłoką  
z welonu szklanego lub folii aluminio-
wej, takiej jak płyty akustyczne, pokryte 
płyty budowlane, płyty izolacyjne  
i otuliny z powłoką spełniają najsu-
rowsze wymogi kryteriów powierzch-
niowych, co pozwala na użycie ich we 
wszystkich częściach budynku, łącznie 
z korytarzami i pomieszczeniami tech-
nicznymi.

Konstrukcyjna izolacja ogniowa
Ściany działowe są przeznaczone do 
ograniczania rozprzestrzeniania się ognia 
z jednej strefy pożarowej do drugiej. 
   Ognioodporność ścian  działowych 
można znacząco poprawić wypełniając 
wnęki wełną skalną PAROC. 
   Jednym z krytycznych obszarów 
jest konstrukcja ramowa przenosząca  
obciążenia i zapobiegająca zawaleniu się 
budynku ogarniętego pożarem. Płyty 
PAROC stosowane do izolacji ogniowej 
zakwalifikowano do grupy produktów 
ochrony pożarowej konstrukcji stalo-
wych w przedziale czasowym 240 minut. 
Dach płaski jest kolejnym krytycznym 
obszarem gdzie wymagana jest wysoka 
ognioodporność, która zapewnia zasto-
sowanie płyt dachowych PAROC.
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6. Właściwości akustyczne

Izolacyjność akustyczna
Wyroby z wełny kamiennej PAROC  
z racji swej charakterystycznej, porowatej 
struktury posiadają dobre właściwo-
ści pochłaniania dźwięku i znajdują 
zastosowanie jako materiał na izolacje 
akustyczne.
   Wyroby PAROC  można stosować 
w konstrukcjach podłogowych do 
redukcji dźwięku uderzeniowego, jak  
i w konstrukcjach pionowych do izolacji 
przed hałasem powietrznym. Izolacja 
przed dźwiękiem uderzeniowym opiera 
się na zasadzie stworzenia „podłogi  
z warstwą izolacji dźwiękowej” poprzez 
jej zastosowanie  pomiędzy konstrukcją 
nośną podłogi a konstrukcją  powierzch-
niową. W przypadku izolacji przed 
dźwiękiem uderzeniowym dużą rolę  
w osiągnięciu optymalnej redukcji 
hałasu odgrywa właściwa sztywność 
dynamiczna. W konstrukcjach piono-
wych wełny granulowanej i płyt PAROC 
używa się do wypełniania wnęk w celu 
zwiększenia redukcji  dźwiękowej przez 
ściany działowe. Użycie płyt w sufitach 
podwieszanych pozwala na polepszenie 
akustyki w pomieszczeniach i stworzenie 
pożądanego środowiska akustycznego.

Osłabienie hałasu.
Wyroby PAROC  do izolacji aku-
stycznej nadają się bardzo dobrze 
do osłabienia hałasu pochodzącego 

7. Pochłanianie dźwięku

Wartość pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla różnych częstotliwości

z różnych źródeł, na przykład od 
urządzeń instalacji mechanicznych  
w budynkach, takich jak pomieszcze-

nia wentylacyjne, przewody i rury lub 
od innych urządzeń przemysłowych. 
Bardzo dobre właściwości pochłaniana 
dźwięku wyrobów PAROC zostały 
potwierdzone specjalistycznymi bada-
niami akustycznymi.

  

 

Właściwości akustyczne i ogniowe płyty PAROC UNS 37 zostały potwierdzone 
badaniami laboratoryjnymi i programami kalkulacyjnymi, zgodnymi z normami 
europejskimi EN. 

EI- odporność ogniowa podana w minutach, Rw- izolacyjność akustyczna podana w dB

rodzaj przegrody 2500 - 5000Hz

0,60 - 0,80
≥ 0,80
≥ 0,83

1,00

3150- 5000Hz

100 - 500Hz

0,10 - 0,80
0,10 - 1,00
0,10 - 0,95

0,90

630 - 2000Hz

≥ 0,80
≥ 0,90
≥ 0,87

0,95

400 - 630Hz 800 - 2500Hz

wymóg normowy
wielkość zmierzona PAROC WAS 25t
wielkość zmierzona PAROC UNS 35

wielkość zmierzona PAROC UNS 37
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8. Wododporność
Własności hydrofobowe
Do wszystkich wyrobów izolacyjnych PAROC w procesie produkcji dodaje się środki 
hydrofobizujące. Dzięki nim produkty PAROC są odporne na penetrację wody w stanie 
wolnym w strukturę włóknistą wyrobów. Właściwość ta ma duże znaczenie np. przy 
przypadkowym rozlaniu się wody na płyty czy przy niespodziewanym opadzie deszczu 
w trakcie montażu. Stopień nasiąkliwości wodnej produktów określany laboratoryj-
nie jest bardzo niski, co potwierdzają wymagane dokumenty odniesienia. Włókna 
z wełny skalnej nie posiadają właściwości higroskopijnych. Oznacza to, że wilgoć 
zawarta w powietrzu atmosferycznym nie jest zatrzymywana przez włókna skalne  
i nie ma warunków do gromadzenia się tej wilgoci wewnątrz produktu.
   Zawartość wilgoci w izolacji w normalnych warunkach eksploatacji utrzymuje 
się poniżej 5% wagi. Przegrody konstrukcyjne zawsze należy projektować tak, aby  
ograniczać przesyłanie pary wodnej oraz występowanie stref jej kondensacji. Praktyką 
zwyczajową jest montowanie bariery paroizolacyjnej po ciepłej stronie przegrody.

9. Stałość wymiarów i kształtów
Produkty z wełny PAROC zachowują niezmienne wymiary i kształty, niezależnie 
od ekstremalnych, zewnętrznych warunków temperaturowych czy wilgotnościo-
wych. Jest to bardzo ważna właściwość zwłaszcza dla specjalnych płyt stosowanych 
w podłożu fasad tynkowanych lub dachów płaskich. Zastosowanie produktów 
PAROC np.w metodzie lekkiej mokrej znacznie przedłuża trwałość fasady poprzez 
brak występowania naprężeń rozciągających czy ściskających w wyrobie. W ten 
sposób fasady tynkowane nie są narażone na spękania czy rysy, które mogą powstać 
w wyniku zastosowania innych materiałów izolacyjnych.

10. Łatwość montażu
Montaż wszystkich produktów PAROC jest bardzo szybki i łatwy. Pozostały po cięciu  
i montażu materiał można skutecznie wykorzystać na wypełnienia izolacyjne trudnodostęp-
nych przestrzeni. Naturalna elastyczność produktów pozwala na bardzo dokładne przylega-
nie krawędzi wyrobu do konstrukcji drewnianych lub metalowych przegród budowlanych. 
Unikamy w ten sposób powstawania dodatkowych mostków termicznych, mających wpływ 
na obniżenie izolacyjności cieplnej przegrody oraz rozwój procesów gnilnych. Umiejętne 
przycięcie płyt PAROC (1-2 cm szerzej od szerokości szkieletu montażowego ) powoduje 
samozakleszczenie się produktu, przez co nie ma potrzeby stosowania pomocniczych 
akcesoriów podtrzymujących płyty w czasie montażu.

11. Odporność mechaniczna
Produkty PAROC przeznaczone do stosowania w warunkach bezpośredniego dzia-
łania sił ściskających lub rozrywających (np. izolacja podłóg z wylewką   betonową, 
ścian fasadowych lub dachów płaskich) charakteryzują się bardzo wysoką odpornością 
na obciążenia mechaniczne.
   Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii produkcji uzyskanie wysokich 
parametrów mechanicznych dla specjalnych wyrobów PAROC nie stwarza żadnych 
problemów. Wszystkie produkty posiadają wymagane dokumenty techniczne po-
twierdzające ich wysoką jakość. Właściwości te mają znaczący wpływ na przedłużenie 
trwałości izolowanych konstrukcji.
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12. Odporność biologiczna i chemiczna
Odporność chemiczna
Produkty izolacyjne PAROC wykonane są z surowców 
skalnych  i stąd są wysoce odporne na działanie substancji 
organicznych. Olej, rozpuszczalniki, umiarkowane kwasy 
oraz roztwory zasadowe nie mogą spowodować uszkodzenia 
wełny. Produkty PAROC nie ulegają procesowi starzenia i nie 
powodują korozji.

Odporność biologiczna
Wyroby izolacyjne PAROC nie są pożywką dla mikroorgani-
zmów, ani dla pospolitych gryzoni. Również procesy gnilne czy 
grzybowe nie rozwijają się w produktach PAROC.

13. Paroprzepuszczalność - 
właściwy mikroklimat pomieszczeń
Materiały izolacyjne PAROC charakteryzują się wysokim stop-
niem przepuszczania pary wodnej. Współczynnik oporu dyfu-
zyjnego pary wodnej, µ dla wełny kamiennej PAROC wynosi 
ok. 1,1 i jest on. 40 do 60 razy mniejszy niż np. dla styropianu. 
Jest to bardzo ważna właściwość jeśli chodzi o trwałość obiek-
tów budowlanych i warunki zdrowotne ich użytkowników. 
Stosując produkty PAROC jako izolacje ścian zewnętrznych 
nie stwarzamy sztucznej bariery, uniemożliwiającej naturalny 
odpływ na zewnątrz wilgoci budowlanej ze ściany lub nadmiaru 
wilgoci z pomieszczenia użytkowanego. Właściwość swobod-
nego przepuszczania pary wodnej przyczynia się w istotny 
sposób do utrzymania zdrowego mikroklimatu wnętrz (brak 
możliwości rozwoju pleśni i grzybów). W krajach europejskich 
a zwłaszcza skandynawskich od 50 lat prowadzone są badania 
potwierdzające korzystny wpływ zastosowania produktów 
z wełny kamiennej na warunki zdrowotne użytkowników 
obiektów budowlanych. 

14. Zdrowie i ochrona środowiska
Wyroby izolacyjne PAROC  są bezpieczne w użyciu. Wełna 
skalna jest nieszkodliwa dla środowiska i użytkownika dzięki 
naturalnemu pochodzeniu surowców. Stosując produkty  
PAROC ograniczona jest emisja szkodliwych pyłów do atmos-
fery. Produkty PAROC posiadają stosowne atesty higieniczne. 
Wyroby te jako jedyne z produktów izolacyjnych oprócz 
swobodnego przepuszczania pary wodnej posiadają jednocze-
śnie właściwości ochronne przed ogniem, przed hałasem, są 
doskonałym izolatorem cieplnym oraz wpływają korzystnie 
na mikroklimat wnętrz i trwałość konstrukcji
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Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości 
technicznych. Treść tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie 
użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w 
danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder 
zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. 
PAROC oraz czerwono-białe paski są zarejestrowanym znakiem handlowym Paroc Polska sp.z o.o.
© Paroc Group 2012

Paroc Group to jeden z wiodących producentów wyrobów i rozwiązań 
izolacyjnych z wełny kamiennej w Europie. Oferta Paroc obejmuje izolacje 
budowlane, techniczne, dla przemysłu stoczniowego, płyty warstwowe z rdzeniem 
ze strukturalnej wełny kamiennej oraz izolacje akustyczne. Posiadamy zakłady 
produkcyjne w Finlandii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Nasze spółki 
handlowe oraz przedstawicielstwa rozsiane są po 13 krajach Europy.

Izolacje Budowlane Paroc to szeroka gama wyrobów 
i rozwiązań do zastosowań w tradycyjnym budownictwie. 
Izolacje budowlane wykorzystywane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna i akustyczna ścian zewnętrznych, 
dachów, podłóg, piwnic, stropów międzykondygnacyjnych  
oraz ścian działowych.

W ofercie produktów do Izolacji Budowlanych dostępne 
są także dźwiękochłonne płyty do sufitów podwieszanych 
i paneli ściennych, stosowanych wewnątrz pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach akustycznych jak również do 
ochrony przed hałasem maszynowym.

Izolacje Techniczne Paroc stosowane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna oraz akustyczna w technologii 
budowlanej, urządzeniach przemysłowych, instalacjach 
rurowych i przemyśle stoczniowym.

Ognioodporne Płyty Warstwowe Paroc to lekkie 
płyty warstwowe z rdzeniem z wełny kamiennej pokryte po 
obydwu stronach blachą stalową. Płyty warstwowe Paroc 
stosowane są do budowy fasad, ścian działowych oraz 
sufitów w obiektach użyteczności publicznej, handlowych 
oraz przemysłowych.


