
PAROC® PROOF™ 
Budynki energooszczędne 



W obliczu coraz bardziej restrykcyjnych wymogów, jakie stawia się 
przed budownictwem Unii Europejskiej w kontekście efektywności 
energetycznej, na znaczeniu zyskuje jakość rozwiązań izolacyjnych, 
wyrażana poprzez parametry cieplne, standard wykonania czy 
łatwość montażu.

Dachy płaskie to konstrukcja, którą stosuje się powszechnie 
w budownictwie handlowo-usługowym, publicznym i wielorodzinnym. 
Rozwiązanie nie jest też obce architektom projektującym obiekty 
przemysłowe czy gospodarczo-rolnicze, od pewnego czasu 
popularność ponownie zyskuje także w obszarze domów 
jednorodzinnych.

Aby ułatwić pracę profesjonalistom i zapewnić optymalne 
ocieplenie tego typu konstrukcji, specjaliści Paroc opracowali nowy 
system ocieplania dachów płaskich. PAROC PROOF to idealne 
rozwiązanie zarówno dla budynków nowo wznoszonych, jak 
i termomodernizowanych.
.
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SYSTEM PAROC PROOF
System PAROC PROOF to rozwiązanie przeznaczone do izolacji termicznej 
dachów płaskich – zarówno w obiektach dopiero realizowanych, jak i termomo-
dernizowanych. W skład systemu wchodzą dwa rodzaje płyt z wełny kamiennej:
• PAROC ROB 80 - warstwa wierzchnia, na której wykonuje się zgrzewalne 

oraz mocowane mechanicznie pokrycie dachowe;  
Płyta PAROC ROB 80 może występować z rowkami wentylacyjnymi, taka 
płyta to PAROC ROB 80g;

• PAROC ROL 30 (nowość w ofercie producenta) - warstwa spodnia, płyta 
lamelowa wykonana z włókien zorientowanych pionowo. 

W systemie wykorzystuje się płytę PAROC ROB 80 o grubości 30 mm, 
grubość płyty PAROC ROL 30 dobiera się zaś w oparciu o obliczenia, zgodnie 
z którymi cała konstrukcja dachu spełni wymagania przepisów budowlanych 
zawartych w Warunkach Technicznych. Nowy produkt w ofercie Paroc dostępny 
jest w grubości od 200 mm do 420 mm, dzięki czemu skutecznie spełnia aktual-
ne wymagania energooszczędności dla dachów płaskich.

Stanowiąc kompleksowe rozwiązanie zarówno dla budynków nowo wznoszo-
nych, jak i docieplanych, system PAROC PROOF pozwala usprawnić prace wy-
konawcze i remontowe związane z izolacją. Efektem jest niepalna, niezawodna, 
energooszczędna i długotrwała konstrukcja dachu płaskiego.
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1 Pokrycie dachowe

2 Łącznik mechaniczny

3 PAROC ROB 80

4 PAROC ROL 30

5 Folia paroizolacyjna

6 Blacha trapezowa

SYSTEM PAROC PROOF NA BLASZE TRAPEZOWEJ

SYSTEM PAROC PROOF
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ZALETY SYSTEMU PAROC PROOF

ŁATWIEJSZA PRACA 
W czasie prac na dachu płaskim 
wszystkie wchodzące w skład systemu 
płyty może nosić jedna osoba, co 
zwalnia więcej rąk do wykonania samej 
izolacji.

PEWNY „GRUNT” POD NOGAMI
Dzięki zastosowaniu dwuwarstwowego 
systemu płyt z wełny kamiennej 
o włóknach zorientowanych pionowo, 
zdolnych do utrzymania wysokich 
obciążeń, konstrukcja dachowa zyskuje 
solidne podłoże do realizacji dalszych 
prac na dachu oraz jego późniejszej 
eksploatacji.

NIEPALNY 
Płyty dachowe z wełny kamiennej 
Paroc posiadają najwyższą klasę 
reakcji na ogień A1, dzięki której 
klasyfikowane są jako produkty 
niepalne i nierozprzestrzeniające 
ognia. Doskonałe parametry 
ogniowe pozwalają na zastosowanie 
systemu w konstrukcjach 
i obiektach, wobec których stawia 
się wyjątkowo rygorystyczne wymogi 
przeciwpożarowe. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NA DŁUGIE LATA 
Dzięki naturalnej sprężystości wełny, 
płyty PAROC ROL 30 można układać 
jedną przy drugiej, bez konieczności 
dodatkowego uszczelniania na stykach 
płyt. Ze względu na stabilność 
wymiarową wełny kamiennej, płyty 
nie ulegają z kolei deformacji oraz 
zachowują swój kształt przez cały 
okres eksploatacji. Ze względu na 
powyższe właściwości produktów, 
w systemie PAROC PROOF nie 
dochodzi do zmian napięcia pokrycia 
dachowego oraz tworzenia się mostków 
termicznych, nawet w obliczu 
zmiennych warunków pogodowych. 
W systemie wszystkie warstwy 
izolacji układa się jednocześnie, co 
pozwala zmniejszyć ryzyko błędów 
wykonawczych oraz ogranicza 
możliwość przedostania się do 
konstrukcji dachu wilgoci pochodzącej 
z opadów atmosferycznych.

SYSTEM PAROC PROOF TO: 

EKOLOGIA   
lżejsze, ekologiczne palety to więcej transportowanego materiału

EKONOMIA   
łatwy i prosty montaż - szybsza realizacja i więcej czasu na kolejne projekty

WYDAJNOŚĆ   
trwałe konstrukcje, mniejsze obciążenia, optymalny ciężar  
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WYKONANIE SYSTEMU PAROC PROOF

WYMAGANIA OGÓLNE 
•  Palety z płytami izolacyjnymi 

należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym 
podczas transportu, rozładunku 
oraz składowania na placu budowy. 

• Otwarte opakowania z izolacjami 
należy chronić przed wilgocią.

• Składując wyroby z wełny 
kamiennej na ziemi, należy wybrać 
suche i nieco podwyższone podłoże 
ze spadem, które zapobiegnie 
gromadzeniu się wody opadowej.

• Zalecamy magazynowanie 
wyrobów z wełny kamiennej na 
wykonywanym dachu płaskim.

• Prace wykonawcze zaleca się 
rozpocząć od najdalej położonych 
stref krawędziowych, aby uniknąć 
zakazanego chodzenia po materiale 
izolacyjnym.

• Do cięcia lamellowych płyt 
z wełny kamiennej z włóknami 
zorientowanymi pionowo 
rekomendujemy wykorzystanie 
noża lub piły.

• Do przenoszenia i przekładania 
płyt PAROC ROL 30 zalecamy 
wykorzystanie wideł ręcznych.

PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH NA DACHU NIE WOLNO CHODZIĆ BEZPOŚREDNIO PO 
PŁYTACH PAROC ROL 30 Z PIONOWO ZORIENTOWANYMI WŁÓKNAMI! 

KONIECZNE JEST UPRZEDNIE PRZYKRYCIE SPODNIEJ WARSTWY IZOLACJI PŁYTAMI 
WIERZCHNIMI PAROC ROB 80.
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WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA UO(W/m2K)  
dla dachu z blachy trapezowej ocieplonego w systemie PAROC PROOF

PŁYTA WIERZCHNIA PAROC ROB 80 – grubość 30 mm

Płyta spodnia PAROC ROL 30

Grubość, mm 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Wartość Uo[W/m2K] 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13

PŁYTA WIERZCHNIA PAROC ROB 80 – grubość 30 mm

Płyta spodnia PAROC ROL 30

Grubość, mm 270 280 290 300 320 340 360 380 400 420

Wartość Uo[W/m2K] 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08
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OPIS PRODUKTU 
Sztywna, niepalna płyta lamellowa z wełny kamiennej o wysokich 
właściwościach izolacyjności cieplnej. Produkt stosuje się w cha-
rakterze spodniej warstwy termoizolacyjnej dachów płaskich 
w budynkach nowych i termomodernizowanych. Dzięki optymalnej 
wytrzymałości na ściskanie, płyty zapewniają solidne podłoże do 
montażu wierzchniej warstwy izolacji.

WYMIARY
Szerokość x Długość 200 mm × 2400 mm
Grubość  200 mm - 420 mm
Uwaga: na życzenie klienta, dostępne są inne wymiary.

OPAKOWANIE
Płyty na palecie

WARTOŚĆ DEKLAROWANEGO WSPÓŁCZYNNIKA CIEPŁA
lD = 0,038 W/mK

KLASYFIKACJA PALNOŚCI
A1, według EN 13501-1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE CS(10)
σm ≤ 30 kPa

NASIĄKLIWOŚĆ WODĄ (KRÓTKOTRWAŁA) 
WP ≤ 1 kg/m²

NASIĄKLIWOŚĆ WODĄ (DŁUGOTRWAŁA) 
WLP ≤ 3 kg/m²

OPIS PRODUKTU 
Bardzo sztywny, ogniochronny arkusz z wełny kamiennej o wysokich 
właściwościach termoizolacyjnych, odporny na obciążenia, jako 
izolacyjna warstwa wierzchnia istniejących i nowych dachów pła-
skich. Płyta izolacyjna została tak opracowana aby zapewnić trwałe, 
twarde i ognioodporne podłoże dla większości typów płaskich 
pokryć dachowych, jak również izolację warstwy nośnej w miejscach 
remontów. Płyty stanowią solidną podstawę pod membranę dachową. 
Ze względu na naturalną paroprzepuszczalność wełny kamiennej, 
produkt można wykorzystywać w charakterze warstwy wyrównaw-
czej paroizolacji przy ocieplaniu dachu trzema warstwami.

WYMIARY
Szerokość x Długość 1200 mm × 1800 mm
Grubość  30 mm
Uwaga: na życzenie klienta, dostępne są inne wymiary.

OPAKOWANIE
Płyty na palecie

WARTOŚĆ DEKLAROWANEGO WSPÓŁCZYNNIKA CIEPŁA
lD = 0,038 W/mK

KLASYFIKACJA PALNOŚCI
A1, według EN 13501-1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE CS(10)
σm ≤ 80 kPa

NASIĄKLIWOŚĆ WODĄ (KRÓTKOTRWAŁA) 
WP ≤ 1 kg/m²

NASIĄKLIWOŚĆ WODĄ (DŁUGOTRWAŁA) 
WLP ≤ 3 kg/m²

INFORMACJE O PRODUKTACH

PAROC® ROL 30 PAROC® ROB 80

Uwaga: właściwości deklaruje się według EN 13162
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WWW.PAROC.PL
Aktualne wiadomości oraz bieżące informacje na temat 
naszych produktów są zawsze dostępne na naszej stronie 
internetowej. Na podstronach, gdzie dzielimy się wiedzą 
specjalistyczną, znaleźć można sporo wiedzy teoretycznej na 
temat takich kwestii, jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
wydajność energetyczna oraz zrównoważony rozwój.

DOKUMENTACJE
Na www.paroc.pl można znaleźć  deklaracje dotyczące właści-
wości produktów, karty katalogowe, atesty higieniczne oraz 
broszury. 

SERWIS I KNOWHOW

WSPARCIE TECHNICZNE
Co roku otrzymujemy wiele zapytań dotyczących teorii 
izolacji i produktów. Żadne pytanie nie jest zbyt trudne lub 
zbyt łatwe dla naszych specjalistów od izolacji. Udzielimy 
porad dotyczących potrzeby izolacji, wyboru odpowiednich 
produktów, metod izolacji, czy przepisów prawnych. Jeżeli nie 
jesteśmy w stanie natychmiast udzielić odpowiedzi, korzysta-
my z pomocy naszej szerokiej sieci kontaktów we wszystkich 
obszarach dziedziny, jaką są izolacje.
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NOTATKI
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne 
przedstawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do 
czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową.  Najnowsza wersja tej 
broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc.

Nasz materiał informacyjny przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości 
techniczne naszych produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są 
równoznaczne z udzieleniem gwarancji handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za 
komponenty innych producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji 
naszych produktów. 

Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze 
lub w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych.

Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie.

PAROC jest  zastrzeżonym znakiem  towarowym firmy Paroc Group. 

Paroc to jeden z czołowych europejskich producentów energooszczędnych i ognioodpornych rozwiązań 

izolacyjnych dla budownictwa i przemysłu. Dzięki wysoce wydajnym produktom, fachowej wiedzy technicznej 

oraz szacunku dla idei zrównoważonego rozwoju, już od 80 lat znajdujemy uznanie wśród inwestorów 

indywidualnych, architektów, firm budowlanych, dystrybutorów oraz wykonawców obiektów przemysłowych. 

W naszej działalności skupiamy się na potrzebach klienta i personelu, ciągłych innowacjach, wzroście 

rentowności oraz zrównoważonym rozwoju. W skład asortymentu Paroc wchodzą izolacje budowlane, izolacje 

techniczne, izolacje morskie i produkty akustyczne. Wyroby PAROC są wytwarzane w Finlandii, Szwecji, na 

Litwie, w Polsce i w Rosji. Grupa Paroc posiada biura sprzedaży i przedstawicieli w 14 krajach w Europie.

IZOLACJE BUDOWLANE 
oferują szeroką gamę produktów i rozwiązań izolacyjnych 
dla wszystkich  typów budynków. Produkty izolacji 
budowlanych są stosowane głównie do izolacji termicznej, 
ogniowej i akustycznej ścian zewnętrznych, dachów, 
stropów, podłóg, piwnic, stropów międzykondygnacyjnych 
i ścian działowych.

PRODUKTY AKUSTYCZNE
to dźwiękochłonne sufity i panele ścienne, a także produkty 
do kontroli hałasu w warunkach przemysłowych.

IZOLACJE TECHNICZNE
to produkty stosowane do izolacji termicznej, ogniowej, 
akustycznej oraz izolacji przeciwkondensacyjnej we 
wnętrzach budynków (HVAC –  systemy klimatyzacji, 
wentylacji i ogrzewania), a także w procesach 
przemysłowych i rurociągach, urządzeniach przemysłowych 
i konstrukcjach okrętowych.


