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Rockfon® MediCare® Air

 - Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach 

medycznych, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia 

w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń, np. w gabinetach 

lekarskich, salach szpitalnych, na oddziałach intensywnej opieki 

medycznej itp.

 - Nie przyczynia się do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje się niską 

emisją cząstek stałych (ISO - klasa 3)

 - Może być czyszczona standardowymi detergentami i skutecznie 

dezynfekowana suchą parą

 - Pochłanianie dźwięku - klasa B, najwyższe bezpieczeństwo 

pożarowe - klasa A1

 - Płyta o krawędzi A dostępna w standardowych wymiarach

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: 

mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny 

welon

 - Tył płyty: membrana o dużej szczelności dla powietrza

 - Uszczelnione krawędzie

Krawędź
Wymiary modularne

(mm)
Masa jednostkowa

(kg/m2)
MWK / MWK-D

(mm)
Rekomendowany
system montażu

A24 600 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku

αw: 0,80 (Klasa B)

 - Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach 

medycznych, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia 

w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń, np. w gabinetach 

lekarskich, salach szpitalnych, na oddziałach intensywnej opieki 

medycznej itp.

 - Nie przyczynia się do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje się niską 

emisją cząstek stałych (ISO - klasa 3)

 - Może być czyszczona standardowymi detergentami i skutecznie 

dezynfekowana suchą parą

 - Pochłanianie dźwięku - klasa B, najwyższe bezpieczeństwo 

pożarowe - klasa A1

 - Płyta o krawędzi A dostępna w standardowych wymiarach

Krawędź
Wymiary modularne

(mm)
Masa jednostkowa

(kg/m2)
MWK / MWK-D

(mm)
Rekomendowany
system montażu

A24 600 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.

Reakcja na ogień

A1

Odbicie światła

85%

Czyszczenie

 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą z ciśnieniem 

(dwa razy do roku)
 - Odporność chemiczna: 

Wytrzymuje czyszczenie 
rozcieńczonymi roztworami 
amoniaku, chloru i nadtlenku 
wodoru

Ciśnienie powietrza

Nadaje się do pomieszczeń, 
gdzie wymagana jest możliwość 
regulacji ciśnienia w celu uniknięcia 
rozprzestrzeniania się zakażeń.  Dzięki 
wysoce skutecznej membranie 
znajdującej się z tyłu płyty, 
uszczelnionym krawędziom i klipsom 
HDC2 (8 klipsów na płytę 600 x 
600 mm), płyta zapewnia stopień 
przepuszczalności umożliwiający 
utrzymanie ciśnienia powietrza na 
żądanym poziomie. Produkt poddano 
testom przy nadciśnieniu od 5 do 40 
Pa. Otrzymana wartość szczelności 
powietrza wyniosła mniej niż 0.5m³/h/
m²/Pa. Jeśli pomieszczenie musi 
spełniać bardziej rygorystyczne 
wymogi, Rockfon zaleca zastosowanie 
taśmy neoprenowej o zamkniętych 
komórkach na styku płyty sufitowej 
z konstrukcją. Więcej informacji u 
przedstawiciela Rockfon

Higiena

Skalna wełna mineralna 
jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty 
Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Klasa czystości mikrobiologicznej 
M1 spełniająca wymagania 
Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) 
zgodnie z NF S 90-351: 2013. 
Testowana z: 
- Methicillin Resistant 
Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
Wyniki bakteriobójczego i 
grzybobójczego czyszczenia 
suchą parą spełniają wymagania 
NF EN 14561 (> 5 log10) i NF EN 
14562 (> 4 log 10), co oznacza, że 
dezynfekcja jest bardzo skuteczna

Wytrzymałość powierzchni

Zwiększona wytrzymałość 
powierzchni i odporność na 
zabrudzenia

Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu

Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon 
zostały wyróżnione etykietami 
środowiskowymi

Pomieszczenia czyste

Klasa ISO 3

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej 
wilgotności
C/0N

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

25 / 200 0,45 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
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hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

45+55+80+100+100+100
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Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

Rockfon
ul. Postępu 6

02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55

+48 22 372 01 66
www.rockfon.pl
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