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Med Rockpanel fasadbeklädnad

Gör det. 
Enkelt. Snabbt. Hållbart.
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Rockpanel  
fasadbeklädnad: 
snabbt och 
enkelt för alla  
ändamål

Om du använder Rockpanels fasadskivor till  
din fasad kan du spara mycket tid och inte 
minst underhållskostnader. Utgångspunkten är 
montering. Eftersom skivmaterialet har unika 
egenskaper och är så enkelt att använda,  
sparar du massor av tid vid montering.

Tack vare snabbare montering blir kostnaderna 
mindre både vad gäller arbetskraft och utrust-
ning.

Perfekt för både renoveringar och 
nybyggnationer 
 
Det spelar ingen roll hur stort eller litet projek-
tet är. Oavsett om det är nybyggnation eller 
renovering, en hel fasad eller bara detaljer runt 
taket är Rockpanels fasadskivor den perfekta 
lösningen.
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Det optimala 
skivmaterialet  
för renoveringar

Rockpanels fasadskivor passar 
perfekt för alla typer av  
renoveringsobjekt.

Fasader

Takfot

Detaljer runt takrännor

Takkupor

1

2

3

4

Taköverhäng

Vindskivor

Ingångspartier

Undertak
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Tack vare stort produktsortiment och en mängd 
olika egenskaper, kan skivorna användas för en 
mängd olika renoveringsprojekt som: 
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Upptäck 
alla 
fördelar

Gör det. Enkelt.
Arbeta med standardverktyg
Du behöver inte köpa eller hyra några specialverktyg när du använder 
Rockpanel, vilket sparar dig både tid och pengar. 

Det är väldigt enkelt att arbeta med Rockpanels fasadskivor. Till exempel 
är de enkla att kapa i rätt storlek. Alla standardverktyg som används för trä 
funkar även bra till Rockpanel!

Spikat och klart!
Vi erbjuder en rad 
infästningsalternativ som passar 
till just din lösning. Exempelvis är 
spik ”halvdolda” och kan monteras 
väldigt snabbt!

Föredrar du skruv eller dold 
infästning? 

Du kan använda skruv, ett Easy Fix-
system för fasadskivor, en Tack-S 
limlösning och dold infästning som 
du kan montera året runt.

Böj direkt på plats
Visste du att det även går att böja eller kröka Rockpanels fasadskivor och 
att det kan göras på byggarbetsplatsen? Detta innebär att du kan följa 
byggnadens form, vilket gör det mycket enkelt att montera skivorna på 
en befintlig underkonstruktion. Våra fasadskivor kräver ingen särskild 
efterbehandling efter att de har böjts eller krökts.

Fibercementskruv 
storlek skruvskalle Ø 12,3 mm

Skruv för högtryckslaminat 
storlek skruvskalle Ø 12,3 mm

Rockpanel-skruv 
storlek skruvskalle Ø 9,6 mm

Rockpanel-spik 
storlek spikhuvud  Ø 6 mm
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Detaljarbeten på plats
Skivorna är väldigt enkla att kapa direkt på byggarbetsplatsen. 
Det är väldigt enkelt att hantera svåra hörn när du använder 
Rockpanels skivor, inte minst när du ska renovera en befintlig 
fasad eller arbetar med detaljer längs taket.

Ingen förborrning krävs
Spara tid och pengar och undvik risker samt kostsamma förseningar. 
Montera skivorna direkt på plats utan förborrning och gör färre misstag. 
Därutöver får du även en bättre finish och sparar in på eventuella 
kostnader för borrning.

Gör det. Snabbt.

Minskat spill vid kapning
Minska spill vid kapning och förhindra misstag vid montering tack vare våra 
oriktade färger! En stor del av Rockpanels färger är oriktade, vilket minskar 
spill samt att skivorna kan monteras både vågrätt och lodrätt. 

Detta gör monteringen ännu enklare och snabbare. Lätt som en plätt!

Spara rivningskostnader
Håller du på att renovera en byggnad? Under vissa förutsättningar behöver 
inte ens den befintliga underkonstruktionen tas bort och på så sätt kan du 
spara rivningskostnader. Tack vare att skivorna Rockpanel Uni och Colours 
är diffusionsöppna (har inte ProtectPlus), kan produkterna användas i vissa 
oventilerade konstruktioner. Till exempel går det att ha tjockare isolering om 
det inte behövs något hålrum, vilket ger ett lägre U-värde.

Ingen kantbehandling krävs
Du kan montera Rockpanels skivor direkt efter kapning.  
Ingen efterbehandling av kanterna krävs!

Eftersom skivorna är okänsliga mot fukt och temperaturförändringar så 
ruttnar eller flagnar de inte. Detta sparar tid och du behöver inte oroa dig 
för vädrets makter eller att skivorna påverkas av fukt.
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Gör det. Harmoniskt. Hörnlösningar
Rockpanels skivor erbjuder rätt lösning för projektet. Låt kanterna åldras 
naturligt till en mörkbrun färg, använd en hörnprofil i matchande RAL-färg 
eller måla kanterna med en matchande kantfärg. Det går även att ha en 
geringsfog.

Alltid i matchande färger
Tack vare det stora utbudet av RAL- och 
NCS-färger i på Rockpanel Colours kan skivorna 
enkelt matchas med andra byggnadselement

Infästning som spik och skruv finns i kompatibla 
RAL-färger som ger byggnaden ett enhetligt 
och sömlöst utseende.

Smala eller stängda fogar!
Att använda smala fogar är den bästa lösningen rent estetiskt. Rockpanels 
skivor är dimensionellt stabila vilket gör att de i princip varken utvidgar sig 
eller krymper. Tack vare detta kan man skapa smala fogar på endast 5 mm. 
I vissa konstruktioner går det att ha stängd fog!
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Gör det. Säkert.
Bygg på ett hållbart och framtidssäkrat sätt
Trä är vackert men riktigt timmer är inget bra alternativ när det gäller 
brandsäkerhet. Rockpanel Woods liknar verkligen äkta trä och är det 
perfekta, brandsäkra alternativet till träbeklädning. 
 
Rockpanels skivor har en naturlig motståndskraft mot höga temperaturer 
vilket gör dem mycket brandbeständiga. 
 
Rockpanels fasadskivor är certifierade enligt den europeiska 
brandklassningen B-s2, d0 som standard och innehåller inga 
brandskyddsmedel. För höghus och högriskbyggnader erbjuder vi även 
A2-skivor som uppfyller kraven i europeiska brandklassningen A2-s1, d0.

Enkel hantering
Många fasadmaterial kan vara ganska tunga. Att lyfta dem kan vara 
en utmaning och i vissa fall krävs även särskild lyftutrustning. 
 
Rockpanels fasadskivor har en låg vikt. Tack vare detta kan du arbeta 
snabbare på ett enklare sätt. 
 
Skivorna är betydligt mycket lättare än andra skivmaterial.  
En vanlig Rockpanel (8 mm) skiva väger endast 8,4 kg/m²  
vilket gör den enkel att hantera på plats. 
 
HPL-skivor (högtryckslaminat) och Fibercementskivor  
med en tjocklek på 8 mm väger upp till 32 % mer  
(HPL) och 83 % mer (FCB). 15,4

11,1
8,4

Rockpanel

Fibercement-
skivor 

HPL- 
skivor
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Gör det. Hållbart.
Bygga för idag och för imorgon.

50 ÅR

Lågt underhåll
Rockpanels fasadskivor kräver i princip inget underhåll. Skivorna behöver 
inte målas och behovet av rengöring hålls också ner till ett minimum. Det 
räcker med att rengöra dem en gång per år med lite vatten för att de 
ska se lika vackra ut under flera årtionden. Detta hjälper till att hålla ner 
underhållskostnaderna till ett minimum!

Produkter med ett extra skyddande ytlagret ProtectPlus har ett ännu bättre 
skydd mot UV-strålning och gör även att skivorna blir självrengörande. Det 
mesta av den smuts som finns i luften sköljs helt enkelt bort vid nederbörd. 
Dessutom går det att ta bort graffiti utan att behöva demontera eller byta  
ut skivor.

Fantastisk färgbeständighet
Rockpanel skivmaterial har en vattenbaserad ytbehandling av mycket hög 
kvalité.

Den minutiösa processen för ytbehandlingen är en garanti för en slät yta 
med enhetlig färg. Tack vare den unika ytbehandlingen står Rockpanels 
fasader emot UV-strålning och extrema väderförhållanden. De bibehåller 
sin färg och form under många långa år.

Gjorda för att hålla
Alla Rockpanels fasadskivor är gjorda för att klara 
en lång livslängd och har en officiell bekräftad 
livslängd på 50 år.

Uttjänta skivor kan enkelt demonteras och 
återanvändas eller återvinnas. Visste du att 
Rockpanels skivmaterial är helt 
återvinningsbara produkter?  
De kan användas för att tillverka nya 
stenullsprodukter av hög kvalitet om och 
om igen, utan att kvaliteten går förlorad. 
Detta gör Rockpanel till ett unikt och 
mycket hållbart material.



16 17

*   Kan användas för att tillverka nya stenullsprodukter av hög kvalité utan att kvaliteten går förlorad
**  Återvinning av skivmaterial till andra ändamål, ingen återvändning
***  Återvinns till andra ändamål

OBS! Ovan översikt är baserad på allmän tillgänglig information. Avvikelser från dessa specifikationer för vissa varumärken kan 
därför förekomma. Alla Rockpanel Metals färgmönster är riktade med undantag av Elemental Grey Aluminium och Elemental 
White Aluminium. Vid monteringen bör man därför vara uppmärksam på att det kan förekomma färgvariationer.

Se jämförelsen på de olika skivmaterialen:

Vad är  
Rockpanels 
fasadskivor 
tillverkat av?

Alla Rockpanels fasadskivor är tillverkade 
av det naturliga råmaterialet basalt. 

Basalt är en naturlig vulkanisk bergart och 
finns i nästan obegränsade mängder på 
jorden. Materialet kombinerar alla fördelar 
med trä och sten i en och samma produkt. 
Det gör skivorna väldigt robusta, då de 
är hållbara, dimensionellt stabila och 
brandbeständiga samt är mycket enkla att 
arbeta med. Kombinationen av fördelarna 
gör fasadmaterialet unikt.

Rockpanels  
fasadbeklädnad 
jämfört med  
andra  
skivmaterial

Med Rockpanels skivmaterial kan 
du arbeta smartare och snabbare!

Spara tid och 
pengar på:

förborrning

målning

specialverktyg

kapning

montering

Moneringsfördelar Rockpanel skivor HPL-skivor 
(högtryckslaminat) 

Fibercementskivor 

Okänsliga för fukt Ja Ja Nej

Fogar ≥ 5 mm ≥ 10 mm ≥ 10 mm

Kantbehandling efter 
kapning

Nej Nej Ja

Böjning och formgivning 
på byggarbetsplatsen

Ja Nej Nej

Infästning spik Ja   
(storlek spikhuvud 6 mm)

Nej Nej

Infästning skruv Ja   
(storlek skruvskalle 9,6 mm)

Ja  
(storlek skruvskalle 12,3 mm)

Ja 
(storlek skruvskalle 12,3 mm)

Dold infästning med lim Europeisk certifiering Ingen Europeisk certifiering Ingen Europeisk certifiering 

Dold mekanisk 
infästning 

Ja Ja Ja

Förborrning av skivor Nej Ja Ja

Anpassade mått Produktionslängd på  
1700 - 3050 mm

Anpassade mått genom 
kapning

Anpassade mått genom 
kapning

Återanvändning Ja* Nej** Downcycling***
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Referensprojekt  
och uttalanden

Wim Smekens  
Byggentreprenör på Smekens 
Constructors BVBA och ägare till  
detta hus: 
 
”Jag rekommenderar Rockpanel till 
alla mina kunder, eftersom jag föredrar 
att arbeta med fasadmaterialet. 
Varför? För att produkterna är så enkla 
att hantera och att det går så snabbt 
att montera dem. Monteringen av 
Rockpanels fasadskivor är även enkelt 
eftersom de har en låg vikt. Dessutom 
påverkas de inte av varken höga 
eller låga temperaturer. Rockpanels 
fasadskivor gör det möjligt att skapa 
fulländande fasader med ett unikt och 
knivskarpt samspel av linjer.”

Martin van Meggelen  
VD på 
fasadmonteringsföretaget  
P&J Gevelbekleding: 
 
”Med Rockpanel Woods fick 
vi ett alternativ som nästan 
inte går att skilja från riktigt 
trä. 

Trots utsatt miljö är skivorna i 
princip underhållsfria. Under 
de tolv år som byggnaden 
har existerat så har vi inte 
haft några som helst problem 
med Rockpanel Woods-
skivorna.”

Många arkitekter och entreprenörer har goda erfarenheter av att föreskriva och använda 
Rockpanels fasadskivor.

Under ”Inspiration” på vår hemsida rockpanel.se kan du läsa om inspirerande referensprojekt.

På hemsidan kan du även se hela vårt produktsortiment, våra Monteringsanvisningar mm:

www.rockpanel.se

Bruno Diliberto  
VD på Equita 
Construction och ägare 
av ett passivt hus: 
 
”Man kan använda 
standardverktyg för 
att kapa och tillpassa 
lättviktsskivorna.

Skivorna monteras med 
skruvar med samma 
RAL-färg som skivorna. 
Det gör att skruvarna i 
princip blir osynliga.”



ROCKPANEL FASADBEKLÄDNAD  
MONTERINGSFORDELAR 

www.rockpanel.se
Läs mer om oss, be om produktprover och inspireras av  
attraktiva referensprojekt. 

www.instagram.com/rockpanel
Bli attraherad av inspirerande projektbilder. 

www.facebook.com/rockpanel
Följ oss och var först med att upptäcka våra senaste 
internationella projekt. 

www.twitter.com/rockpanel
Följ oss för de senaste nyheterna och uppdateringarna. 

Engagera dig och interagera med oss.
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