
TOPROCK® CTF SYSTEM  
- tagisolering med fald
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Du stiller krav til 
tagkonstruktionen...

God isolering skal selvfølgelig isolere både 
mod kulde og varme. Men der er også andre 
faktorer at tage hensyn til. Hvordan er de 
brandtekniske egenskaber? Hvad koster mon-
tagen? Hvor meget vil driftsomkostningerne 
udgøre?

TOPROCK CTF System opfylder flere krav, der 
kan være afgørende for dig:

TOPROCK CTF System leveres med lameller 
og topplade pakket sammen på en patenteret 
miljøpalle. Hver palle indeholder alt materiale 
til et bestemt antal kvadratmeter. 

Miljøpallen er lavet af isolering indpakket i 
genanvendelig PE-folie og vejer mindre end 
en traditionel træpalle. Pallens udformning er 
optimeret til hver systemtykkelse og højden på 
pallen varierer.  
På billedet ses TOPROCK CTF System 2.

■  Med ROCKWOOL stenuld får taget en god 
passiv brandbeskyttelse helt fra byggestart.

■  Effektiv logistik gør monteringen af TOP-
ROCK hurtig og giver en god totaløkonomi.

■  TOPROCK er en sikker investering, der hol-
der energiregningen nede år efter år.

■  ROCKWOOL stenuld er et formstabilt mate-
riale, som beholder isoleringsevnen i hele 
sin levetid. 

Taget har betydning for både bygningens  
økonomi og sikkerhed, så det er vigtigt at vælge  
en isolering, der opfylder de høje krav.  

TOPROCK® er løsningen.

TOPROCK Topplade

Mærkning som  
viser korrekt  
retning

TOPROCK CTF
lameller

TOPROCK Topplade 
inklusive ”pallefødder”

Se hvor nemt det er med  
TOPROCK CTF SYSTEMET 
Gå ind på www.rockwool.dk/tag



Mærkning viser  
lamelretning

Mærkning hjælper til  
korrekt palleplacering

Lavere densititet letter løft 
og sikrer nem tilskæring 
ved forhindringer

Det tidsbesparende system TOPROCK er et populært 
tagprodukt. Med TOPROCK CTF er det lige så enkelt at 
bygge energieffektive tage, hvor faldet skabes ved hjælp 
af isoleringen. Præcis som TOPROCK består TOPROCK 
CTF System af lameller og topplade, der er sampakket 
på en smart miljøpalle. Men TOPROCK CTF adskiller 

sig med at lamellerne er tilskåret for direkte at skabe 
et fald på taget. En separat kileløsning oven på et plant 
lag af isolering bliver dermed overflødigt, og tiden til 
udlægning kan reduceres med op til 50%.  
TOPROCK CTF System er designet til U-værdien < 0,13.

Lamel og Topplade på samme 
palle giver kort gå-afstand

Kun en type palle  
i hver række  
- enkel logistik

Miljø-palle giver minimal 
håndtering af emballage

Desuden brandsikkert - for alle
I lighed med al anden isolering fra ROCKWOOL A/S består TOPROCK System af ubrændbar stenuld. Hvis der skulle 
opstå brand, mindskes risikoen for brandspredning i betydelig grad. Isolering med stenuld giver bygningens tag en 
optimal passiv brandsikring, både under isoleringsarbejdet og i hele bygningens levetid.
Systemet betyder tryghed for tagdækkeren, bygningens ejer og for bygningens fremtidige brugere.
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Lav U-værdi  
opnås  
med to lag

TOPROCK® CTF System skaber hurtigt 
energieffektivt tag med indbygget fald



Om ROCKWOOL koncernen

ROCKWOOL A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Tel: 46 56 16 16
www.rockwool.dk
info@rockwool.dk

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af  

innovative produkter og systemer baseret på ubrændbar  

stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner  

af mennesker.

Koncernen er blandt verdens førende inden for isolerings- 

industrien. På basis af isoleringsløsninger og systemer, samt 

andre byggerelaterede produkter, som f.eks. akustiklofter,  

facadebeklædning og konsulentvirksomhed, bidrager kon-

cernen til energieffektive og brandsikre bygninger med god 

akustik og et behageligt indeklima.

ROCKWOOL Koncernen skaber desuden grønne løsninger til 

gartneriindustrien, innovative specialfibre til industrielt brug, 

effektiv isolering til procesindustrien, marine- og offshore-

segmentet såvel som støj- og vibrationsisolering til den 

moderne infrastruktur.

Koncernens mere end 10.500 medarbejdere i mere end 35 

lande betjener kunder over hele verden. Koncernen er stærkt 

repræsenteret i Europa og udvider sine produktions-, salgs- 

og serviceaktiviteter i Nord- og Sydamerika samt i Asien.

Koncernes hovedkvarter ligger i Hedehusene, tæt ved  

København. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Nordic 

Exchange København.
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