
Hygienic
Výrobky řady Hygienic byly vyvinuty specificky pro splnění 
přísných standardů v oblasti zdravotnictví, v elektronickém 
průmyslu či potravinářství. Jedná se o mimořádně odolné 
stropní podhledové prvky, které lze udržovat tlakovým 
čištěním. Stropní kazety Hygienic Plus splňují velmi přísné 
požadavky klasifikace tzv. čistých prostor dle ISO (třída 5).



Hygienic

Výrobky řady Hygienic mají speciální vysoce 
odolnou a hydrofobní povrchovou úpravu v 
bílém provedení. Usazování špíny na tomto 
povrchu je opravdu minimální. 

Podhledové kazety Hygienic Plus jsou 
vzhledem ke svým vlastnostem zařazeny 
do třídy 5 klasifikace tzv. čistých prostor dle 
norem ISO. 

Jejich jádro tvořené výhradně kamennou 
vlnou zcela brání vzniku či bujení škodlivých 
mikroorganismů. Vnitřek kazet je vyroben 
z kamenné vlny, která je jako neorganický 
materiál odolná proti vzniku a rozvoji 
škodlivých mikroorganismů.

Všechny produkty řady Hygienic jsou vysoce 
odolné častému čištění bez odkapávání 
zbytkové vody po dokončení procesu 
čištění, čímž se minimalizují případné 
prostoje. Tyto stropní kazety bez jakýchkoliv 
problémů zvládají časté nízkotlaké i 
vysokotlaké mytí.

Díky jejich kompletně utěsněným hranám 
jsou kazety Hygienic Plus vhodné do 
prostředí, kde je nutné častější čištění a mytí

Výrobky řady Hygienic byly vyvinuty specificky pro 
splnění přísných standardů v oblasti zdravotnictví, v 
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mimořádně odolné stropní podhledové prvky, které lze 
udržovat tlakovým čištěním. Stropní kazety Hygienic 
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SORTIMENT

Hrany
Modulové rozměry

(mm)
Hmotnost

(kg/m²)
MKV* 
(mm)

Montážní
systém

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

2,4
2,4

100
100

RockLink XL
RockLink 24

600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

3,5
3,5

150
150

RockLink 24

*MKV = Minimální konstrukční výška, která umožňuje demontáž kazety, počítaná od její lícní strany.

ZVUKOVÁ POHLTIVOST
Zvuková pohltivost je měřena podle ČSN ISO 354.
Praktický součinitel zvukové pohltivosti αp, součinitel zvukové pohltivosti αw a třída 
zvukové pohltivosti se vypočítává podle ČSN EN ISO 11654. 
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POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Produkty ROCKFON jsou vyrobeny z kamenné vlny. Kamenná vlna je nehořlavý materiál, 
jehož teplota tavení vláken přesahuje 1000 °C.

Reakce na oheň: Třída A1 v souladu s EN 13501-1.

Odolnost proti ohni: Protipožární vlastnosti kamenné vlny vytvářejí z podhledových 
kazet ROCKFON protipožární bariéru, která chrání konstrukční prvky budovy. Požární 
odolnost vybraných zavěšených podhledů ROCKFON byla klasifikována podle normy 
ČSN EN 13501-2 a/nebo dle odpovídajících národních norem pro stavebnictví.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A ROZMĚROVÁ STABILITA 
(ODOLNOST PROTI OHÝBÁNÍ)
Výrobky Rockfon jsou rozměrově stálé až do 100% relativní vlhkosti vzduchu. Mohou být 
instalovány v rozsahu teplot od 0 °C do 40 °C bez aklimatizace.

Kazeta Hygienic je zařazena do třídy 1/C/0N podle ČSN EN 13964. 
Vybrané moduly (šířka > 700 mm) jsou zařazeny do 2/C/0N.

ODRAZ SVĚTLA
Barva bílá, koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 má hodnotu 85 %.

TEPELNÁ VODIVOST
Součinitel tepelné vodivosti pro podhledové kazety Hygienic o tloušťce rovnající se 
a převyšující 30 mm, naměřený podle normy ČSN EN 12667 dosahuje λD = 37 mW/mK.

Tepelný odpor: pro podhledové kazety Hygienic o tloušťce 40 mm má hodnotu 
R = 1,05 m²k/W.

HYGIENA
Kamenná vlna neobsahuje žádné organické látky, proto nepředstavuje potravu 
pro škodlivé mikroorganismy.

KLASIfIKAcE čISTÝcH PROSTOR
The text for the clean room specification:
Částice uvolňované stavebními materiály mohou narušovat výrobní aktivity. Z důvodu 
velmi malého množství takto emitovaných částic lze s produktem Hygienic Plus pozitivně 
ovlivňovat kvalitu a čistotu ovzduší, která je nutná pro tzv. čisté prostory.Podhledové 
kazety Hygienic Plus byly zařazeny do třídy 5 dle ISO 14644-1, což odpovídá třídě 100 dle 
standardu US FS 209E. 

čIŠTĚNÍ
Povrch podhledových kazet řady Hygienic / Hygienic Plus má zvýšenou odolnost a je 
vysoce hydrofobní. Je upraven tak, aby minimalizoval usazování nečistot a nezůstávaly 
na něm například otisky prstů. Povrch lze čistit vysáváním při použití nástavce s měkkým 
kartáčem. Povrch je odolný čistícím prostředkům s pH v rozmezí od 7 do 9. Lze jej 
dezinfikovat ředěným roztokem chloru, amoniaku a peroxidu vodíku.

Čištění vlhkou houbičkou nebo hadříkem může způsobit, že povrch kazety bude lesklejší, 
než u ostatních kazet. Pro nejlepší výsledek proto doporučujeme vyčistit vždy celou 
plochu stropu současně. Povrch lze čistit pěnou pomocí nízkotlaké technologie. Kazety 
Hygienic / Hygienic Plus lze ale čistit také vysokotlakými prostředky. Maximální tlak by 
neměl překročit 80 barů a minimální vzdálenost od povrchu musí být alespoň 1 metr. 
Voda by měla být aplikována rozstřikem v úhlu 30°. Při nutnosti použití vysotlakého 
čištění lze kazety k nosné konstrukci připevnit pomocí upevňovacích klipů (viz počet klipů 
a jejich rozmístění) nebo sanitárním silikonem, který je odolný proti šíření plísní.

Kazety Hygienic / Hygienic Plus lze také dvakrát ročně čistit a dezinfikovat párou. 
V takovém případě je nutné dodržet odborný postup a použít speciálně upravený 
povrchový mop. 

Minimální zátěž: vysávání povrchu, 
nízkotlaké manuální čištění / mytí Vysoká zátěž: vysokotlaké čištění / mytí

OcHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vybrané výrobky ROCKFON byly označeny ekologickými značkami: 
dánskou - Danish Indoor Climate Label a finskou - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Hygienic



ROCKFON
(ROCKWOOL, a.s.)
Tel. (+420) 602 562 508

www.rockfon.cz
info@rockfon.cz

Jsme přesvědčeni, že naše akustická stropní a stěnová řešení představují 
rychlý a snadný způsob, jak vytvořit vizuálně atraktivní a komfortní 
prostory. Mezi další přenosti patří jednoduchá instalace a vysoká odolnost. 
Naše výrobky chrání osoby nejen před hlukem, ale i před šířením plamene 
při požárech - zásadně tak přispívají k udržitelné budoucnosti.

Vytvářet a chránit - to jsou naše klíčové hodnoty, cíl naší práce. Lidé jsou pro 
nás na prvním místě. Naší snahou je podporovat dobré vztahy. 
Je pro nás důležité umět se podělit o úspěch a udržovat vzájemnou důvěru.

To je náš příslib Vám, našim zákazníkům, protože ROCKFON vytváří 
a chrání - a právě vy jste naší hlavní inspirací.
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