
quality in front

0
1

-2
0

0
6

quality in front

verwerkingstips

Rockwool Rockpanel B.V.
Konstruktieweg 2
NL-6045 JD Roermond 
PO Box 1160
NL-6040 KD Roermond
Tel. 0475 353 000
Fax 0475 353 439
e-mail info@rockpanel.nl
www.rockpanel.nl

Rockwool Rockpanel B.V.
Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
BE-1932 Zaventem
Tel. 02 715 68 42
Fax 02 715 68 10
e-mail info@rockpanel.be
www.rockpanel.be

Rockpanel, onderdeel van de Rockwool International A/S groep met wereldwijd bijna 2 miljard 
euro omzet en ruim 7.000 medewerkers, ontwikkelt en produceert topkwaliteit plaatmateriaal 
voor gevelbekleding en dakrandafwerkingen. Rockpanel heeft meerdere verkoopkantoren in Europa 
en staat voor Design Freedom, Safety en Ease of Use.

DESIGN FREEDOM  Rockpanel plaatmateriaal is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie en 
voor vele toepassingen, zoals gevels en dakranden. De platen zijn verkrijgbaar 
in meerdere uitvoeringen, die voorzien kunnen worden van verschillende 
designs en elke gewenste RAL/NCS kleur. In combinatie met de Rockpanel 
Accessories levert Rockpanel de Total Solution voor elke ontwerpuitdaging.

SAFETY Plaatmateriaal van Rockpanel is vervaardigd van onder hoge druk samen-
geperste steenwolvezels en beschikt daardoor over unieke eigenschappen: 
vormvast, brandveilig, duurzaam als steen, volledig recyclebaar en water-
afstotend. De productie van Rockpanel plaatmateriaal geschiedt onder de 
strikte normen van ISO 9001 en ISO 14001. 

EASE OF USE Rockpanel plaatmateriaal is ver- en bewerkbaar als hout, hoeft niet te worden 
voorgeboord, is damp-open, licht in gewicht, onderhoudsvriendelijk en behoeft 
geen kantafwerking. Rockpanel is daarmee tijd- en kostenbesparend.
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■ wat Is rockpanel?
 Rockpanel is een duurzame gevelbekleding op steenvezelbasis. 

■ waar rockpanel?
 Rockpanel is zeer geschikt voor dakranden, boeiboorden, dakoverstekken, 
 kroonlijsten, dakkapellen, buitenplafonds, gevels, luifels etc.

■ waarom rockpanel?
 Rockpanel is een technisch hoogwaardige, duurzame gevelbekleding zonder rot en 
 delaminatie, ook zonder af te schilderen.
 Rockpanel is gemakkelijk te zagen, te nagelen en te schroeven.

■ voor garantIe!
 De Rockpanel producten worden voor een periode van 10 jaar 
 gegarandeerd. Tevens is een 10-jarige projectgarantie mogelijk.
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■ a. dIrect afgewerkte toepassIngen

 Vlakke platen

Rockpanel Colours Dampdoorlatend; voor extra veiligheid voor uw achterconstructie. 
  Bij niet-geventileerde toepassingen dient de constructie een damprem te 
  hebben en moeten de plaataan sluitingen waterdicht zijn; de binnenconstructie 
  moet luchtdicht zijn. 
Afmetingen: 3050 x 1200 mm. 
  Andere afmetingen op aanvraag. 
Diktes:   6 en 8 mm.

Grootste voordelen: 
■ Snelle en kostenbesparende verwerking ■ Hoge kleurechtheid ■ Naadloos (koud) te verwerken

soorten rockpanel  
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 Rabatdelen

 Rockpanel lines Regular 
  rabat met sponning
Type 1: werkende breedte 130 mm. 
Type 2:  werkende breedte 260 mm.  
Type 3: werkende breedte 390 mm. 
Lengte: 3050 mm.    Dikte:  8 mm.

 Rockpanel lines Secret Fix 
  overhangend rabat
Type 1: werkende breedte 140 mm.
Type 2: werkende breedte 279 mm.  
 
Lengte: 3050 mm.  Dikte:  10 mm.

Grootste voordelen: 
■ Rabat met sponning, type 1, 2 en 3 te beves-

tigen met standaard Rockpanel nagels
 (al dan niet pneumatisch aangebracht) of 

schroeven.      
■ Snelle kostenbesparende montage.

■ Naadloos (koud) te verwerken.
■ Rockpanel Lines Secret Fix, overhangend 

rabat, type 1 en 2 blind te bevestigen met 
dunne Rockpanel 27 mm ringnagels (zie over-
zicht bevestigingsmiddelen). 

soorten rockpanel 
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■ af te lakken duurzame gevelbekledIng

Indien u graag:
 op het werk het geheel in een kleur naar uw keuze wilt aflakken en
 een duurzame, niet-delaminerende bekledingplaat wilt toepassen,
 die naadloos glad is af te lakken.  

 
 Rabatdelen met grondlaag
  Kies dan voor Rockpanel Lines basic!
 
 
 Vlakke platen met grondlaag
        Kies dan voor Rockpanel Ply 6, 8 en 10 mm!

soorten rockpanel 
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Rockpanel lines basic: in de uitvoering ‘rabat met sponning’ dik 8 mm; wordt zichtbaar bevestigd 
met de rvs Rockpanel nagel 2,7/2,9*32 PK.
Het ‘overhangend rabat’ dik 10 mm wordt door de veer bevestigd met:
 - Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,1/2,3*27 PK (leverancier Voskamp);
 - of met de S16-38 mm rvs 304 kram (leverancier ITW-Paslode).
De bevestiging wordt afgedekt door de overhangende sponning van het rabatdeel dat erop wordt 
geplaatst.

Rockpanel Ply wordt ‘verdiept’ bevestigd met de Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,1/2,3*27 PK of 
met de S16-38 mm rvs 304 krammen.
Af te lakken volgens voorschrift van de verffabrikant Sigma Coatings, 
afdeling verkoop tel. Nederland: 0297-541 880; België: 03.325 19 89; 
Van Wijhe verftechnische voorlichting tel. Nederland: 038 - 42 91 122; 
vanuit België +31 38 42 91 122. 
De achterconstructie dient geventileerd te zijn.
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■ verzagen
- Met cirkelzaag/platenzaag: Widia fijntandige zaag gebruiken, bijvoorbeeld ø 300 met 48 tanden.
- Met de hand: hardpoint handzaag.
-  Met de decoupeerzaag t.b.v. van contramallen/sparingen: 
 Gebruik een decoupeerzaagblad met wolfraam korrels 
 (Bosch type T150 RIFF of AEG type K50: 932-213232)  
 waarmee ook tegels kunnen worden gezaagd of een fijngetande 
 metaalzaag type AHM T118. Gecoate kant van de plaat naar boven.
- Kanten breken: De zaagkant kan gemakkelijk gebroken worden 
 met de achterzijde van een stukje Rockpanel.

■ voorboren
- Niet nodig.*

*) Voor bevestiging op aluminium raadpleeg 
 de technische goedkeuringen.



■ met schIethamer
 Zichtbare bevestiging van alle plaattypen
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,7/2,9*32 PK met behulp van de Rockpanel BeA luchtdrukhamer.

De Rockpanel BeA luchtdrukhamer is speciaal geschikt voor de verwerking van Rockpanel 
rvs schietnagels en geeft een perfect resultaat. 
De inslagdiepte is nauwkeurig instelbaar. 
Dankzij een speciale voorziening aan het apparaat gaan de nagels steeds haaks de plaat 
in. Laat de luchtdrukhamer altijd op de plaat rusten.

•	 Let bij gebruik op de juiste werkdruk: compressor ca.10 bar en slang naar  
 luchtdrukhamer ca.7 bar.
•	 Voorkom dubbelslagen door de luchtdrukhamer stevig op de plaat te drukken.
•	 Test vooraf de inslagdiepte op een proefstukje.
•	 Onvoldoende diep ingeslagen nagels (bij kwasten) natikken met een hamer.

verwerkIng 
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Niet-zichtbare bevestiging van Rockpanel Ply en Rockpanel lines 10 mm
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,1/2,3*27 PK met behulp van de Rockpanel BeA luchtdrukhamer.
- rvs 304 S16-38 mm kram met snoerloze IM200 schiethamer (met drijfstofcel) van ITW-Paslode.

Als bij de Rockpanel Ply met grondlaag de nagelkop in de plaat wordt gedreven, dienen de bevesti-
gingsafstanden verminderd te worden. Bijvoorbeeld bij 10 mm de afstanden van de 8 mm plaat han-
teren (als de plaatdikte onder de kop 8 mm bedraagt).

■ handmatIg
Zichtbare bevestiging
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,7/2,9*32 PK.

Niet-zichtbare bevestiging van Rockpanel lines Secret Fix 10 mm
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,1/2,3*27 PK.

verwerkIng 
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Nagels voor zichtbare bevestiging, kop in kleur 
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,7/2,9*32 PK: 
  - los in dozen à 200 stuks;
  - op kunststofband à 200 stuks per rol ten behoeve van de Rockpanel BeA luchtdrukhamer.
Nagels/krammen voor niet zichtbare bevestiging 
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 2,1/2,3*27 PK: 
  - los in dozen à 200 stuks;
  - op kunststofband à 200 stuks per rol ten behoeve van de Rockpanel BeA luchtdrukhamer;
  - rvs 304 S16-38 mm kram met snoerloze IM200 schiethamer (met drijfstofcel) van ITW-Paslode.
Schroeven, kop in kleur 
- Rockpanel rvs 316 ringnagel 4,5*35 mm met Torx-inslag (Tordrive T20), 200 st./doos.
Voegbanden 
- Voegband met lage ril, breed 36 mm: type 3632; breed 60 mm: type 3633 (rollen 50 m).
- EPDM schuimband breed 36 mm: type 3642; breed 60 mm: type 3644 (rollen 50 m). Schuimband in combinatie 
 met horizontaal stoeltjesprofiel (type volgens verwerkingsdetail blz. 24) geeft een waterdichte 
 aansluiting aan horizontale voegen. Dit is een vereiste bij niet-geventileerde constructies. 

overzIcht bevestIgIngsmIddelen 
en voegafdIchtIngen  
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Ten behoeve van horizontale naden:
- Aluminium stoeltjesprofiel geëxtrudeerd type 672 t.b.v. 6 mm en type 872 t.b.v. 8 mm 
 (Voskamp Almelo). Blank of gemoffeld.
       of 
- Aluminium stoeltjesprofiel type 9086 t.b.v. 6 mm en 9087 t.b.v. 8 mm, type Protektor 
 (Vergeer Twello of SA AGAM Luik). Blank geëloxeerd.
 
Ten behoeve van uitwendige hoeken:
- Aluminium hoekprofiel type CP 830 (Voskamp Almelo). Blank of gemoffeld.
       of 
- Aluminium hoekprofiel type 9066 (Vergeer Twello). Blank geëloxeerd.

Startprofiel voor overhangend rabat:
- Aluminium ongelijkzijdig U-profiel, type CP 880 (Voskamp Almelo). Blank.
 Boorgaten ten behoeve van waterafvoer op aanvraag.

profIelen 
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■ afstanden, latten, nagels, schroeven

a: bij dakrandafwerkingen tot 9 meter boven het maaiveld, 
 geventileerd of ongeventileerd aangebracht.

  Rockpanel Colours              Max. h.o.h. afstand [a]* 

 Plaatdikte Strook- Rockpanel Rockpanel

  breedte [Br] nagels schroeven

 6 mm 300 mm  200 mm 300 mm

 8 mm 400 mm 250 mm 400 mm

* Randafstand ten minste 15 mm.

overzIcht bevestIgIngsafstanden 
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b: bij gevelbekleding tot 9 meter boven het maaiveld, 
 geventileerd aangebracht. 
 Rockpanel plaat bevestigd op 3 latten of meer.
 

  Rockpanel Colours              Max. h.o.h. afstand [a] 

 Plaatdikte Latafstand Rockpanel Rockpanel
   nagels schroeven

 6 mm 400 mm  300 mm 300 mm

 8 mm 600 mm 400 mm 500 mm**

*  Voegaandeel voor ventilatie ten minste 1%.
 Spouw dichtzetten ter plaatse van verticale hoeken in de gevel.
 Voor andere hoogtes en/of ongeventileerde constructies zie KOMO Attest ATT 0269 of ATG 2122.
** Bij gebruik van voegband wordt 400 mm aanbevolen.

overzIcht bevestIgIngsafstanden 
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■ Zichtbare bevestiging van Rockpanel Lines Regular 8 mm, type 1, 2 en 3 met Rockpanel nagels.  

■   Verdekte bevestiging Rockpanel Lines Secret Fix 10 mm, type 1 en 2 met Rockpanel rvs 316  
 rabatnagel 2,1/2,3*27 PK of rvs 304 kram S16-38 mm van ITW-Paslode. 

overzIcht bevestIgIngsafstanden  
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■  verlIjmen*
  bij Rockpanel Colours Rockpanel raadplegen.
 
a: Eenvoudig verlijmen met Rockpanel strook als tussenlaag tussen de constructie 
 en de Rockpanel plaat.

 Voorbereiding van de plaat:
 Primer MSP Transparent: op de rugzijde van de plaat t.b.v. de hechting van de lijm.

 Behandeling Rockpanelstrook:
 - Rockpanelstrook (80 mm breed) bevestigen aan de constructie.
 - Ontvetten.
 - Foamtape aanbrengen: 2-zijdig klevend met schutlaag, afm. 3 x 12 mm, 25 m per rol.
 - Rockpanel Tack aanbrengen: blijvend elastische lijm voor het verlijmen van Rockpanel,
  in patronen van 290 ml.

overzIcht lIjmsysteem  
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 - Schutlaag van foamtape verwijderen.
 - Plaat aanbrengen en t.p.v. bevestiging vlak aandrukken of rollen.

 Materialen zijn verkrijgbaar via uw dealer.
 Zie ook detail op pagina 26.

b:  Voor het direct verlijmen op hout of aluminium raadpleeg 
 de Rockpanel verwerkingsdetails en de lijmadviezen van de  
 lijmfabrikant.

*  Voor de verwerkingscondities raadpleeg de handleiding van Simson.

overzIcht lIjmsysteem 
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Indicatief verbruik per m2 (tot 9 m hoog)

  Rockpanel stroken                Rockpanel platen   

  6 mm 8 mm  3050x1200 mm  

   breed 300 mm [a]  breed 300 mm [a] plaat 6 mm  plaat 8 mm

Rockpanel Nagels rvs 316, 2,7/2,9*32 PK 20 à 36 stuks 14 à 31 stuks 18 stuks 12 stuks

Rockpanel Schroeven rvs 316 20 à 25 stuks 14 à 20 stuks 14 stuks 8 stuks 

Rockpanel Tack 0,5 - 1,1 patroon 0,3 - 1,1 patroon 0,5 patroon 0,5 patroon

Primer MSP Transparent (1L/bus) [b] 0,07 - 0,17 bus 0,05 - 0,17 bus 0,11 bus 0,11 bus 

Primer Black (1L/bus) [b] 0,04 - 0,08 bus 0,03 - 0,08 bus 0,05 bus 0,05 bus 

Foamtape 0,12 - 0,27 rol 0,08 - 0,27 rol 0,14 rol 0,14 rol

[a]: Draaglatten dwars op de lengte of evenwijdig aan de lengte.
[b]: Voor timmerfabrieken is er op bestelling ook een watergedragen ‘primer W’ leverbaar.

verbruIk bevestIgIngsmIddelen 
en lIjmsysteem b

l
a

d
 1

7



b
l
a

d
 1

8

kItten 

■ 01-12-2005 ■

■ kItten (voor esthetische en/of waterdichte toepassingen)

- Zijkanten behandelen met MSP Transparent.
- Kitten met kittype  - Simson Silicon 60;
                       of - Simson Hybridtop BSR 50-01
    (overschilderbaar);
                       of - Rockpanel Tack (overschilderbaar);
                       of - Otto Fugendicht - Silicon.



■ afwerken randen
De zaagkanten behoeven niet afgewerkt te worden. Ten gevolge van zonlicht zullen die naar donker-
bruin verkleuren. De zaagkanten nemen geen water op. Als om esthetische redenen de randen afge-
werkt worden, gebruik dan Rockpanel Kantenlak of één van de volgende watergedragen verven:
- Wijzonol Acryl dekkend van Van Wijhe.
 Voor adressen van handelaren: Van Wijhe verftechnische voorlichting, tel. 038 - 42 91 122.   
 Vanuit België: + 31 38 42 91 122.
- Sigmatorno van Sigma. 
 Voor adressen van handelaren:
 Sigma Coatings afdeling Verkoop, Nederland:  
 tel. 0297 - 541 880; België: 03.325 19 89.
- Rubbol BL van Sikkens.
 Voor info: afdeling technische voorlichting, 
 Nederland: tel. 071 - 30 86 944.
 Vanuit België: + 31 71 30 86 944.
 
 De platen mogen zonder voeg, onbehandeld, 
 worden gemonteerd.

randafwerkIng 
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■ opslag/transport 
- Maximaal aantal platen op elkaar: 8 mm - 50 stuks (2 pallets); 
   6 mm - 60 stuks (2 pallets).
-  Horizontaal, vlak en voldoende ondersteund.
- Droog opslaan; ook op de bouwplaats.
- Vrij van de grond.

opslag/transport 
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Buiten afdekken. 

Max. 2 volle 
pallets op elkaar.



■ geventIleerde constructIe of nIet?
In het algemeen dient de achterconstructie geventileerd te 
worden. Rockpanel Colours kan ook bij een ongeventileerde 
achterconstructie gebruikt worden. Rockpanel dient dan 
waterdicht aangebracht te worden en de achterconstructie 
moet voldoen aan de in het Rockpanel Komo attest en ATG 
omschreven eisen.

ventIlatIe 

b
l
a

d
 2

1



■ graffItI
Bij Rockpanel Colours kan graffiti worden verwijderd door afschuren en overschilderen met Wijzonol 
Acryl dekkend of Sigmatorno. 
In combinatie met een Rockpanel Anti Grafitti finish laat grafitti, gespoten met verfspuitbussen, zich 
moeiteloos verwijderen met de Rockpanel Grafitti Reiniger. 

■ schoonmaken rockpanel platen
Rockpanel Colour kan gereinigd worden met bijvoorbeeld ‘allesreiniger’ of een ‘afwasmiddel’ in de  
verdunning zoals op de verpakking staat. Bij Rockpanel Colours geen oplosmiddelen gebruiken.
 

reInIgIng 
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Verklaring van de codering bij de details.

1. Rockpanel plaat, dik 6 of 8 mm.
1c. Rockpanel Lines Regular met sponning 8 mm.
2. Voegband met lage ril of EPDM schuimband.  
 (zie hoofdstuk ‘voegafdichtingen’).
3. Latwerk, bijv. vuren verduurzaamd, afmeting 
 bijv. 34 x 45 mm en 34 x 70 mm ter  
 plaatse van de verticale plaatnaden. 
4. Waterkerende dampdoorlatende diffusiefolie  
 (membraan).
6. Rockwool steenwolplaten.
11a. Strook Rockpanel Colours minimaal 80 mm  
 breed, t.b.v. lijmen, mechanisch bevestigd.

11b. Strook Rockpanel Colours.
13. Primer Simson MSP-transparent. 
21. Lijmsysteem Rockpanel Tack.
22. Lijmsysteem foamtape.
28. Bekleding.
30 Dampscherm PE-folie,  
 dik ten minste 0,10 mm.
32. Aluminium stoeltjesprofiel. 
34. Aluminium hoekprofiel 
 (zie hoofdstuk ‘profielen’).

D. Montagevoeg bij lichte kleuren niet   
    noodzakelijk.
J. Open voeg van 5 mm of meer.

verwerkIngsdetaIls 
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■ plaataansluItIngen 
Horizontaal

verwerkIngsdetaIls 
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■ plaataansluItIngen 
Met strook Rockpanel Colours en 
horizontaal aluminium profiel met V-neus*

Gebruik Rockpanel Schroeven of langere Rockpanel Nagels 
(projectmatig te leveren).

* Voegband dat ruim breder dient te zijn dan de latten, 
 kan ook gebruikt worden, bijv. Protektor 3322 (breed 100 mm).

verwerkIngsdetaIls 
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■ plaataansluItIngen
lijmen op strook Rockpanel Colours

verwerkIngsdetaIls 
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■ plaataansluItIngen
Met uitwendige hoek
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■ hoekprofIel
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Rockpanel, onderdeel van de Rockwool International A/S groep met wereldwijd bijna 2 miljard 
euro omzet en ruim 7.000 medewerkers, ontwikkelt en produceert topkwaliteit plaatmateriaal 
voor gevelbekleding en dakrandafwerkingen. Rockpanel heeft meerdere verkoopkantoren in Europa 
en staat voor Design Freedom, Safety en Ease of Use.

DESIGN FREEDOM  Rockpanel plaatmateriaal is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie en 
voor vele toepassingen, zoals gevels en dakranden. De platen zijn verkrijgbaar 
in meerdere uitvoeringen, die voorzien kunnen worden van verschillende 
designs en elke gewenste RAL/NCS kleur. In combinatie met de Rockpanel 
Accessories levert Rockpanel de Total Solution voor elke ontwerpuitdaging.

SAFETY Plaatmateriaal van Rockpanel is vervaardigd van onder hoge druk samen-
geperste steenwolvezels en beschikt daardoor over unieke eigenschappen: 
vormvast, brandveilig, duurzaam als steen, volledig recyclebaar en water-
afstotend. De productie van Rockpanel plaatmateriaal geschiedt onder de 
strikte normen van ISO 9001 en ISO 14001. 

EASE OF USE Rockpanel plaatmateriaal is ver- en bewerkbaar als hout, hoeft niet te worden 
voorgeboord, is damp-open, licht in gewicht, onderhoudsvriendelijk en behoeft 
geen kantafwerking. Rockpanel is daarmee tijd- en kostenbesparend.
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