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Produktmärkning
ROCKWOOL isolering är CE-märkt. CE-märkning
visar att produkterna är framställda i enlighet med
europeisk standard. För mineralull heter
standarden SS-EN 13162
”Värmeisoleringsprodukter för byggnader -
Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)
Egenskapsredovisning.”
  

Förpackningsinformation
Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna
plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten
av ROCKWOOL isolering levereras på engångspall, format
1200x1200 eller 1200x2400 mm, Tung isolering levereras i
helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD
eller lösa skivor på engångspall täckt med
plasthuv. Mindre rörskålar levereras i kartong på pall och
större rörskålar styckvis omslutna av plast på pall.

Produktmärkning
Märkningen utgörs av en etikett på varje levererad
förpackning. Följande uppgifter finns där så är möjligt
angivna:

Tillverkarens namn och tillverkningsort eller linje,
produktens typbeteckning, Boverkets inregistrerade
varumärke,

SITAC:s ackrediteringsnummer, löpande
tillverkningsnummer eller datum, besiktningsorgan,
typgodkännandebevisets nr, brandtekniska egenskaper
och värmekonduktivitetsklass.

 Typgodkännandebevis
Utvändig brandisolering av ventilationskanaler, EI15-120
TG nr. 0108/02

Kundsupport
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Direktnr kundsupport 036-570 52 50

Pia Svensson 
Direktnr 036-570 52 16
pia.svensson@rockwool.com

Anna Edvinsson
Direktnr 036-570 52 14
anna.edvinsson@rockwool.com

Acke Axelsson 
Direktnr 036-570 52 15 
acke.axelsson@rockwool.com

Joakim Danielsen 
Direktnr 036-570 52 17 
joakim.danielsen@rockwool.com

Teknisk support 
Direktnr 036-570 52 10
david.fritzon@rockwool.com

ROCKWOOL AB
Box 11505
550 11 Jönköping
Telefon 036-570 52 00 
http://www.rockwool.se/
order@rockwool.se
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CONLIT BRANDSKYDD

CONLIT 150 P (UTAN VÄV)
ROCKWOOL CONLIT 150 P är tillverkad av vattenavvisande stenull. Det är en väldigt styv och hård
produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

CONLIT 150 P går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer
information.

Användningsområde
Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används
tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Användningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på evt. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 
ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall Paket/ Pall m /Pall Kr./m Kr./Pall

 5 dgr 1000 x1200 x 20 79534 60 - 72 110,60 7.963,20
 5 dgr 1000 x1200 x 25 79533 48 - 57,6 136,70 7.873,92
 5 dgr 1000 x1200 x 30 83423 40 - 48 163,30 7.838,40
 5 dgr 1000 x1200 x 40 87077 30 - 36 216,55 7.795,80
 5 dgr 1000 x1200 x 50 101420 24 - 28,8 273,75 7.884,00
 5 dgr 1000 x1200 x 60 170929 20 - 24 330,55 7.933,20
 5 dgr 1000 x 600 x 20 81635 112 14 67,2 114,85 7.717,92
 5 dgr 1000 x 600 x 25 169399 96 16 57,6 144,15 8.303,04
 5 dgr 1000 x 600 x 30 169190 80 20 48 172,05 8.258,40
 5 dgr 1000 x 600 x 40 169405 56 14 33,6 228,10 7.664,16
 5 dgr 1000 x 600 x 50 169423 48 16 28,8 284,15 8.183,52

CONLIT 150 ALU
ROCKWOOL CONLIT 150 Alu är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.
Det är en mycket styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

Ena sidan är belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.

ROCKWOOL CONLIT 150 Alu går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för
mer information.

Användningsområde
Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används
tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Användningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på ev. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 

ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.1

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall Paket/ Pall m /Pall Kr./m Kr./Pall

 5 dgr 1000 x 600 x 20 189512 112 14 67,2 143,15 9.619,68
 5 dgr 1200 x1000 x 20 204277 60 0 72 136,65 9.838,80

2 2

2 2
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CONLIT 150 VIT VÄV
ROCKWOOL CONLIT 150 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det
är en mycket styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

Ena sidan är beklädd med en tunn vit glasfiberväv.

ROCKWOOL CONLIT 150 går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer
information.

Användningsområde
Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används
tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Användningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på ev. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 

ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.1

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall Kr./m Kr./Pall

 5 dgr 1000 x1200 x 20 131950 60 72 118,10 8.503,20
 5 dgr 1000 x1200 x 25 131871 48 57,6 144,20 8.305,92
 5 dgr 1000 x1200 x 30 131872 40 48 170,85 8.200,80
 5 dgr 1000 x1200 x 40 131873 30 36 224,05 8.065,80
 5 dgr 1000 x1200 x 50 131874 24 28,8 281,25 8.100,00

Lösa enheter
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Paket m /Paket Kr./m Kr./Paket

 5 dgr 1000 x600 x 20 138122 6 3,6 129,90 467,64
 5 dgr 1000 x600 x 30 91771 4 2,4 188,05 451,32

CONLIT 300
ROCKWOOL CONLIT 300 är hårdpressade skivor tillverkade av obrännbar, fukt- och vattenavvisande
ROCKWOOL stenull. Det är en väldigt styv och hård, 100% dimensionsstabil, produkt med
utomordentligt goda brandskyddande egenskaper och tryckegenskaper.

Användningsområde
Produkten används huvudsakligen till brandskydd av bärande stålkonstruktioner vid brandklass R30 till
R180.
ROCKWOOL CONLIT 300 kan användas när man vill ha en mindre tjocklek än ROCKWOOL CONLIT 150.

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall Kr./m Kr./Pall

 5 dgr 900 x 600 x 10 216060 200 108 194,45 21.000,60
 5 dgr 900 x 600 x 15 216164 130 70,2 220,30 15.465,06
 5 dgr 900 x 600 x 20 216167 100 54 235,70 12.727,80
 5 dgr 900 x 600 x 25 216171 80 43,2 254,55 10.996,56
 5 dgr 900 x 600 x 30 115560 80 43,2 273,65 11.821,68
 5 dgr 900 x 600 x 40 115629 60 32,4 311,50 10.092,60

2 2

2 2

2 2
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CONLIT LIM
ROCKWOOL CONLIT Lim är ett oorganiskt lim som levereras i 2 typer: "Standard" och "Frost".

Limåtgång ca 0,6m  vid plana ytor. Ska även skarvar limmas öka till ca 0,8kg/m . Vid limning av mindre
stålprofiler ökar hörnarea och limåtgång till ca 1kg/m

Användningsområde
Produkten används vid limning av ROCKWOOL CONLIT skivor. Limmet har god beständighet mot
kortvarig fuktpåverkan men bör inte användas i konstant fuktiga miljöer.

Lösa enheter
Note Typ Leveranstid Art. nr. St/Paket Kr./Paket
Hink 20 kg Normal  5 dgr 93225 1 598,05
Hink 20 kg "-7°C"  5 dgr 93223 1 1.054,85
Kartong m/ 12 patroner Normal  5 dgr 93229 1 777,00

CONLIT BETONGLIM
ROCKWOOL CONLIT Betonglim används bland annat vid limning av ROCKWOOL CONLIT skivor på
betonghåldäck.

Användningsområde
Produkten används till limning av ROCKWOOL CONLIT skivor på betonghåldäck. (Testat enl DBI-metod,
R120) samt vid uppsättning av gips på ROCKWOOL CONLIT.

Förbruktning: 2kg/m
Fäster även på murverk, lättbetong etc.
Cement-baserat.

Lösa enheter
Leveranstid Art. nr. St/Säck Kg/Säck Kr./Säck Kr./Säck

 5 dgr 201076 1 18 510,70 486,35

CONLIT 120 (MED VIT VÄV)
ROCKWOOL CONLIT 120 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det
är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

Användningsområde
Produkten är framtagen för att kunna uppgradera ett oklassat tak av trapetsplåt till REI60. Används
tillsammans med ROCKWOOL CONLIT Lim, skruvar och Ø80mm brickor.

Anvädningstemp.: Under kontinuerlig drift tål produkten på ullsidan max 250°C på evt. beläggning
max. 80°C. Fibersmältpunkt över 1000°C. 

ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182/ 1057.1

Enheter på pall
Leveranstid Dimensioner (mm) Art. nr. St/Pall m /Pall Kr./m Kr./Pall

 5 dgr 2000 x1200 x 80 79658 15 36 208,05 7.489,80

2 2
2

2

2 2
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CONLIT BRANDFOGMASSA SMP
ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en 1-komponents silanterminerad polyol-fogmassa.

Användningsområde
ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en fogmassa speciellt utvecklad för fogar runt
genomföringar. Den kan användas vid brandklassificerade fogar upp till EI120.
Fogmassan är speciellt lämpad för tätning av genomföringar av rör, ventilationskanaler och kablar i
brandklassade konstruktioner. Produkten kan användas i konstruktioner av stål, betong, gips och trä.

Fogmassan är lätt att applicera med en spackelspade eller fogspruta och är enkel att jämna till.
Fogmassan reagerar med fukt och härdar till en mycket elastisk massa som anpassar sig och plockar
upp mindre rörelser.

ROCKWOOL CONLIT fogmassa SMP uppfyller EN 1366- 4: 2006, EN 1363-1: 1999 och tillämpliga delar av
EN 1363-2: 1999. 
Typgodkännande 0047/07. Finns registrerad I BASTA och Byggvarubedömningen under namnet Bostik
Fire-Bond Silmax.

Levereras endast i hela kartonger.

Användningstemperatur + 5 ºC til + 40 ºC vid montering 
- 30 ºC til + 80 ºC konstant påverkan

Lösa enheter
Leveranstid Art. nr. Kr./Paket Kr./Paket

 5 dgr 192311 862,50 862,50
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Prisvillkor
Priserna i denna prislista gäller för leveranskvantiteter som har ett värde om minst 15 000 kr och under
förutsättning att kunden köper varorna direkt av ROCKWOOL AB. Förpackningskostnaden är inkluderad
i det angivna priset. Mervärdesskatt tillkommer. Leveransdagens pris gäller, vilket innebär att det är
priset enligt den aktuella leveransdagens prislista som ska anses utgöra gällande pris. Alla priser
prislistor och avtal från ROCKWOOL anges i svenska kronor (SEK).

Leveransvillkor

Ordervärde SEK Leveranskostnad SEK
0 - 25.000 Verklig leveranskostnad
25.000-40.000 2000kr
40.000- Fritt
Delleverans 700kr
Klockleverans 800kr
Express leverans 600kr

Tidsintervall 7-11 600kr

Dragbilsleverans 1000kr

Ovan angedd leveranskostnaden gäller under förutsättning att leveransadressen är en plats vid farbar
väg på svenska fastlandet eller en plats vid farbar väg på Öland eller Gotland. Det förutsätts att leverans
kan ske i fordon med en minsta längd av 18,75 meter och en minsta höjd av 4.5 meter. Vid samlastning
av flera order från samma beställare för varor med ett totalt värde om minst 40 000 kr gäller också
villkoret att fraktkostnaden ingår i priset, dock med en avgift om 700 kr per dellossningställe.
Dellossning kan dock endast ske om kvantiteten per lossning har ett varuvärde som överstiger 7 000 kr.
Första lossningstillfället är avgiftsfritt. Det förutsätts dock att platser för dellossning är belägna i
omedelbar anslutning till färdvägen mot den ort där merparten av varorna ska lossas.

För så kallade klockslagsleveranser, vilket är leveranser som beställs med villkor att lossning ska ske
en viss tid under dagen, utgår en avgift på 800 kr per leverans. Vid leverans förutsätts att mottagaren
tillhandahåller erforderlig lossningsutrustning, d.v.s. truck, kran eller motsvarande hjälpmedel. Önskas
leverans snabbare än angiven leverandstid tillkommer en avgift.

Leveranstider
Leveranstider för respektive produkt står angivet direkt vid produkten. Mottager ROCKWOOL AB
kundsupport ordern före klockan 11.00 räknas beställningsdagen som arbetsdag ett. Order som
ROCKWOOL AB kundsupport mottagit före klockan 11.00 arbetsdag 1 levereras arbetsdag 3. 5 eller 10
beroende på angedd tid. För leveranser till Gotland och norra Norrland tillkommer en extra arbetsdag.
Vid samleverans av flera produkter är det den längsta leveranstiden som blir gällande.

Leveranser lossas som standard mellan 07.00 och 16.00. Klockslagsleveranser, leverans före klockan
07.00 eller leverans efter klockan 16.00 måste avtalas och särskilt bekräftas av ROCKWOOL AB
kundsupport. Vid klockslagsleveranser accepterar mottagaren en tidsavvikelse på +/- 0,5 timmar. Ovan
angivna leveranstider ska ses som vägledande och ska därför alltid bekräftas av ROCKWOOL AB för att
anses som gällande.

Specialdimensioner
Vid köp av produkter med andra dimensioner eller egenskaper än de angivna i prislistan ska ordern
utgöra minimum 4000kg /dimension/leverans. Vid specialbeställning tillkommer en
omställningskostnad på 4000 SEK /dimension/leverans. Vid specialbeställning gäller leveranstid 10
arbetsdagar. Specialbeställningar levereras endast på hela pallar. Kontakta din ROCKWOOL
representant för närmare information.

Betalningsvillkor
Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras
dröjsmålsränta på fakturavärdet med 12 % per år.

Force Majeure
ROCKWOOL AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra bolagets förpliktelser enligt detta
avtal, om underlåtenheten har sin grund i en omständighet av det slag som anges nedan (befriande
omständighet) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen.
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Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen
eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller
olyckshändelse av större omfattning. För det fall ROCKWOOL AB önskar påkalla befrielse enligt
bestämmelserna ovan ska bolaget utan dröjsmål underrätta den andra parten därom.

Reklamation
För att reklamation av transportskada alt varubrist i leverans eller vara skall kunna behandlas gäller
följande:

Varumottagaren skall på fraktsedeln notera synlig godsskada, varubrist alt leverantörsförsening jämfört med
leveransbekräftelse och omgående anmäla avvikelsen till en säljkoordinator hos ROCKWOOL.
Varumottagaren skall till säljkoordinator hos ROCKWOOL omgående, dock senast inom 5 dagar från mottagandet av
leveransen, anmäla icke synlig godsskada eller varubrist. Övriga uppmärksammade fel på vara rapporteras omgående
för bedömning.
Eventuellt ekonomiskt krav skall inkomma senast 60 dagar efter anmäld reklamation.
Materialet måste sparas tills dess att reklamation är avslutad. I de fall vi ställer krav mot transportör äger de
materialet.

Varubrist
I samband med en extraordinär marknadssituation med påföljande varubrist eller om det skulle uppstå
allvarliga produktionsproblem vid någon av ROCKWOOL fabriker har ROCKWOOL AB rätt att annullera
order, även om leveranstiden har bekräftats. Detta för att kunna fördela tillgängliga produkter mellan
kunder och projekt så att kundernas totala varubrist och besvär på grund av den uppkomna situationen
i största möjliga utsträckning mildras. En sådan annullering av order som beskrivits ovan kan inte
medföra att ROCKWOOL AB blir ersättningsskyldigt gentemot kunden för viten, skadestånd eller för
någon annan form av ersättning.

Retur
Levererade varor tas normalt ej i retur. I undantagsfall, och då främst vid större felbeställningar, kan
dock efter överenskommelse felfria standardvaror i hela obrutna pallar tas i retur. Av ROCKWOOL
godsmottagning godkända varor inkl. emballage krediteras med 80% varuvärdet. Kund betalar kostnad
för returfrakt. Produkter som inte är lagerstandard tas ej i retur.

Allmänna bestämmelser
För att leverans ska kunna ske måste varje beställning bekräftas skriftligen av ROCKWOOL AB.
Avseende priser och garantier betraktas varje leverans som en separat beställning. Våra pris-,
leverans- och betalningsvillkor enligt prislistor, offerter, ordererkännanden m.m. gäller med
reservation för ändringar, vilka kan av oss företas utan inskränkningar med omedelbar verkan. I övrigt
gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) med
undantag för bestämmelserna angående leveransförseningar som stadgas i punkterna sju till tolv,
vilket innebär att något vite, skadestånd eller annan ersättning inte ska utgå för det fall att ROCKWOOL
AB är försenat med leverans av varan. Dessutom ska inte bestämmelserna i ABM 07 punkt 22 och punkt
24 vara tillämpliga; ROCKWOOL AB ansvarar således inte för annan skada än för fel i levererad vara och
är heller inte skyldigt att inneha en försäkring under de villkor som stadgas i ABM 07. ROCKWOOL AB
ansvarar dock för skador som uppkommer genom fel i varan upp till ett belopp motsvarande 15 procent
av köpesumman.

Eventuella tryckfel
ROCKWOOL AB förbehåller sig rätten att korrigera, ändra produktinformation och eventuella tryckfel
löpande. Gällande prislista är alltid den med senast uppdatering. Prenumeration på
prislisteförändringar görs direkt på hemsidan. ROCKWOOL AB reserverar sig för eventuella tryckfel i
prislistan.
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