
ROCKFON® Hydroclean™ 12/ 52



PRODUCTBESCHRIJVING

• Steenwol plafondpaneel
• Zichtzijde: wit geverfd waterafstotend vlies, dat eenvoudig te reinigen is.
• Rugzijde: naturel mineraalvlies
• Hydroclean 52 plafondpanelen hebben volledig dichtgespoten zijkanten om hevige waterbelasting tegen te gaan

ASSORTIMENT

Kantafwerking
Afmetingen

(mm)
Gewicht
(kg/m²)

Aanbevolen 
installatiesysteem

A24 600 x 600 x 20 (Hydroclean™ 12)

2,1 Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR Class D1200 x 600 x 20 (Hydroclean™ 12)
600 x 600 x 20 (Hydroclean™ 52)

1200 x 600 x 20 (Hydroclean™ 52)

ROCKFON® Hydroclean™ 12/ 52
• Ontwikkeld voor cleanrooms en industriële ruimtes met de hoogste 

eisen aan reinigbaarheid en hygiëne

• In de levensmiddelenindustrie helpt Hydroclean 12/52 te voldoen aan 
het HACCP systeem

• Hoge geluidsabsorptie (αw = 0,90)

PRESTATIES

Reinigbaarheid

• Stofzuiger
• Vochtige doek
• Stoomreiniging (twee keer 

per jaar)
• Schuimreiniging onder lage 

druk
• Hogedrukreiniging: Max 80 

bar, min. 1 meter afstand, 
water verspreiding bij een 
hoek van 30 °. De panelen 
dienen in het ophangsysteem 
geklemd te worden en 
bevestigd met een silicone 
afdichtingsmiddel dat een 
schimmelwerend middel 
bevat.

• Chemische bestendigheid: 
Bestand tegen verdunde 
oplossingen van ammonium, 
quaternair ammonium, chloor 
en waterstofperoxide. 

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij 
aan de groei van micro-
organismen.

Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid 
en vuilbestendigheid.

Clean Room Classificatie

ISO Klasse 4



INDUSTRIE

PRESTATIES

Geluidsabsorptie

αw: 0,90 (Klasse A)

Lichtreflectie

85%

Brandreactie
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Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

40+80+90+85+95+95

Luchtvochtigheid en 
dimensiestabiliteit
Tot 100% RV
1/C/0N

Brandwerendheid (NL) / 
Brandweerstand (BE)
Brandrapporten op aanvraag 
verkrijgbaar.

Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON 
producten beschikt over

Milieu

Volledig recycleerbaar

Kantafwerking: Afmetingen (mm)

Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck

A 600 x 600 x 20 30*/60** 30** -

A 1200 x 600 x 20 30*/60** 30** -
Brandwerendheid/Brandweerstand:rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be 
* Enkel Nederland / ** Enkel België



ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

Wij geloven dat onze akoestische steenwol- en metaaloplossingen voor 
plafonds en wanden een snelle en eenvoudige manier zijn om mooie, 
comfortabele en veilige ruimtes te creëren. 

Ze zijn gemakkelijk te installeren, duurzaam en beschermen 
mensen tegen lawaai en brand. Onze producten leveren tevens een 
constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij 
staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van 
succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creëren 
en beschermen-en hierbij laten we ons graag door u inspireren.

02/2016  |  D
e genoem

de kleurcode is gebaseerd op het N
CS – ‘N

atural Colour System
®

©’, eigendom
 van en onder licentie bij N

CS Colour A
B, Stockholm

 2010.
RO

CKFO
N

® is een gedeponeerd m
erk. Iedere technische w

ijziging of w
ijziging aan productassortim

ent of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecom
m

uniceerd te w
orden.


