
Минерална вата на рула за леки 
преградни стени и тавани IZOCAM 

 

• Описание 
 

Приложение: 

 
Минералната вата на рула без покритие е подходяща за вукоизолация 
и топлоизолация на сгради. Използва се за изолация на скатен покрив 
(между гредите) или върху пода на последен етаж, без натоварване. 
Намира приложение за топло- и звукоизолация на леки сглобяеми 
преградни стени с метална или дървена подконструкция и 
gипсокартонени плоскости, предстенни обшивки и окачени тавани. 
Противопожарната защита в сградите има съществена роля за 
безопасността. Класът на реакция на огън на минералната вата на 
рула е А1 – негорим материал. Ниската топлопроводимост на ватата 
помага през лятото топлината да не може да влезе в сградата, а 
ефектът през зимата се обръща и топлината в помещенията се 
запазва. Разходите за отопление и охлаждане на жилището 
намаляват. 

https://di-tradebg.com/bg/produktov-katalog/produktov-katalog/mineralna-vata-na-rula-izocam


 
Освен че предлагат много добра топлоизолация, изолационните рула 
от минерална вата притежават също и звукоизолационни свойства, 
дължащи се на тяхната еластичност. Ето защо те могат да се прилагат 
също и за изолация от въздушен шум между помещения или срещу 
външен шум. Изолацията с минерална вата създава здравословен 
климат в помещенията. 
 
Предимства: 

• Топлоизолация; 
• Звукоизолация; 
• Пожарозащита; 
• Лесен монтаж; 
• Лек материал. 

 

 

 

 
• Характеристики 

Рулата от стъклена минерална вата има възможност да 
бъдат с дебелини от 2,50 см. до 20 см., 
стандартна ширина 120 см /60см+60 см/ 
и дължина от 500 см. до 2400 см. Температура на приложение
: до 250°С 

 
 
 
 
 
 
 

https://di-tradebg.com/bg/produktov-katalog/produktov-katalog/mineralna-vata-na-rula-izocam


 

 

Минералната вата на рула може да се произведе и с покритие от 
крафт хартия или стъклен воал.  

Температурата им на приложение е до 250º С 

 

 

 

 

 



 

 

Размери на рулата при плътност 10-13 кг/м3 

Дебелина  

(см) 

Ширина и 

Дължина 
(см) 

Опаковка  

(м²) 

4 (60+60) х 
1800 21,60 

5 (60+60) х 
2000 24,00 

10 (60+60) х 
1000 12,00 

 

 

 

Размери на рулата при плътност 18-28 кг/м3 

Дебелина  

(см) 

Ширина и 

Дължина 
(см) 

Опаковка  

(м²) 

4 (60+60) х 
2000 24,00 

5 (60+60) х 
2000 24,00 

6 (60+60) х 
1000 12,00 

8 (60+60) х 750 9,00 

10 (60+60) х 600 7,20 
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