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Introduktion 

Bæredygtighed

Promirock N er en ny serie af ikke-brændbare vægpaneler, der består af en 
isoleret, fugtbestandig mineraluldskerne og to lakerede stålplader

Hele sortimentet er designet til at være så fleksibelt som muligt. 
Der findes et udvalg af forskellige densiteter af mineraluld, 
tykkelser af paneler og stålplader, som giver mulighed for at vælge 
en perfekt skræddersyet løsning til almindelige facader, specielle 
facader, brandvægge og paneler med klimaskærm.

Standardpaneler produceres i 85 kg/m³, og alternativet på 125 
kg/m³ giver mulighed for større spændvidde samt forbedret 
brandegenskaber. 

Der findes forskellige tykkelser for de coatede stålplader afhængigt 
af de mekaniske egenskaber, der kræves, og der findes et udvalg 
af udvendige og indvendige profileringstyper for at opnå det 
ønskede udseende.

En kombination af fer- og notsamlinger og fabriksmonterede 
tætningslister sikrer, at Promirock N har optimale termiske 
egenskaber samt imponerende brandmodstandsevne. 

Hos ArcelorMittal Construction er bæredygtighed et nøgleord i vores daglige 
arbejde. Vi søger konstant udvikling af nye løsninger til konstruktion af 
fremtidens byggerier. Vores fokus er på at levere løsninger, der bidrager 
til bygningers energieffektivitet. Vores materialer kan genbruges og 
genanvendes, som en del af den cirkulære økonomi, og LCA er en naturlig 
del af vores tilgang til bæredygtighed.

ArcelorMittal Construction anerkender behovet for at bygge og renovere 
så bæredygtigt som muligt og forstår vigtigheden af at kunne udvikle 
løsninger, der er i overensstemmelse med de allernyeste miljøkrav. Vores 
produkter og løsninger er designet til at hjælpe kunden med at opfylde 
kriterier (fx BREEAM) i DGNB-certificerede byggerier, og vi er naturligvis klar 
til at supportere med alt nødvendigt materiale.

Promirock N 85 Promirock N 125 

U-værdi (W/m²K) 0.040 0.045

Brandklasse EI 60 (1)

Brændbarhed A2 - s1, d0

Akustik isolering (dB) 29 to 31

Modul (mm) 1200

Tykkelse (meter) 100 - 300

Udvendig overflade Linear 50, Micro 12, Micro 20, V-Rib 200, V-Rib 600, Flat

Indvendig overflade Linear 50, V-Rib 200, V-Rib 600, Flat

 Permeabilitet – Vand Class A iht. EN 14509

Permeabilitet – Luft 0.25 m3/m2·h

Certifikater På forespørgsel

Længder (min/max) meter 8.3 - 2 (2) 

1. Se tabellen på side 6. 2. Kortere længede kan leveres

opsæt spalter i indesign
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Sandwichpaneler

Linear 50

Micro 12

Micro 20

V-Rib 200

V-Rib 600

Flat

2. Kortere længede kan leveres

Ud over tykkelse af paneler, der passer til forskellige tekniske 
specifikationer, tilbyder vi det bredeste udvalg af profilerings-
typer, der passer til æstetikken i stort set ethvert projekt. 

Med seks udvendige profileringstyper og fire indvendige, er der 
ikke færre end 24 forskellige kombinationer tilgængelige.  Alle 
disse profileringer kan suppleres med vores omfattende udvalg  
af overflader og farver.
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Farver
Vi tilbyder en række forskellige standardfarver – men også et væld 
af specialfarver. Vi er den eneste producent i Europa med vores 
egen integrerede coil coating facilitet. Dette gør os i stand til at 
tilbyde en række forskellige overflader, der giver Promirock N 
paneler lang holdbarhed og gode egenskaber  i selv de hårdeste 
og mest korrosive miljøer. 

Valget af finish og farver giver designere og arkitekter frihed 
og fleksibilitet til at skabe noget, der enten er meget synligt 
eller meget diskret. Vores sortiment omfatter en række flotte 
standardfarver – men også et væld af specialfarver eller spørg  
efter specialfarver.
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Promirock N

Photographer: © PRIMER Peter Škrlep

Promirock N-paneler fremstår smukke i alle kommercielle 
omgivelser - fra den mest robuste industrielle lagerbygning til 
den mest elegante, moderne kontorbygning. Der er ikke gået 
på kompromis med hverken egenskaber eller æstetik - med 
Promirock N kan du opnå begge dele. 

Komfort hele året rundt, selv under de mest ekstreme 
vejrforhold takket være enestående termiske  egenskaber og 
slående designmuligheder - med et valg af vandrette eller 
lodrette markeringprofiler, et stort udvalg af finish og endda 
skræddersyede farvemuligheder. 
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Tykkelse (mm) 100 120 150 170 200 240 300

Promirock N 85

Vægt (Kg/m2) 17.7 19.4 22.0 23.7 26.2 29.6 34.7

U værdi2) (W/m2K) 0.38 0.32 0.26 0.23 0.19 0.16 0.13

Lydisolering Rw(3) (dB) 30 30 30 30 29 29 29

Vandret spænd (m) 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 4.0 7.5 4.0 7.5 4.0 7.5 4.0 7.5 4.0

Brandklasse EI30 EI60 EI30 EI60 EI120 EI180 EI120 EI180 EI120 EI180 EI120 EI180 EI120 EI180

Brændbarhed A2 - s1, d0

Promirock N 125

Vægt (Kg/m2) 21.7 24.2 28.0 30.5 34.2 39.2

U værdi2) (W/m2K) 0.42 0.35 0.29 0.25 0.22 0.18

Lydisolering Rw(3) (dB) 31 32 31 31 31 30

Vandret spænd (m)  (m) 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 4.0 7.5 4.0 7.5 4.0 7.5 4.0

Brandklasse EI30 EI60 EI30 EI60 EI120 EI180 EI120 EI180 EI120 EI180 EI120 EI180

Brændbarhed A2 - s1, d0

Gode egenskaber

1. Tjek din vægkonstruktion med os. 
Sandwichpanelerne er testet iht. EN1364-
1, som en brandadskillende væg og 
klassificeret iht. EN13501-2.

2. Beregnet U-værdi gælder for både 
sandwichpaneler og samlinger

 3.   Lydisoleringskapacitet er beregnet  
         som en vægtet lydreduktion.

Standard panelbredde for Promirock N er 1200 mm, hvilket er 
blandt det bredeste tilgængelige i Skandinavien. Dette reducerer 
antallet af samlinger og dermed risikoen for kuldebroer. Det 
minimerer montagetiden, da der skal løftes færre paneler med 
kran, og modulet på 1200 mm giver også generelt mindre spild. 

De fabriksmonterede tætninger giver en let montage og sparer tid 
på  byggepladsen, samt optimerer panelernes luft- og vandtæthed.

Begge densiteter af mineraluld fås i tykkelser fra 100 til 300 mm.

Photographer: © ArcelorMittal Construction

Promirock N125 fås ikke i 300 mm tykkelse
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Fleksibilitet
 

Photographer: © ArcelorMittal Construction

Photographer: © ArcelorMittal Construction

Promirock N125 fås ikke i 300 mm tykkelse

Til både nybyggeri eller og renoveringsprojekter yder Promirock N 
det ultimative inden for vejrbeskyttelse og termiske egenskaber. 

Til ældre bygninger kan panelerne bruges som isolerende klimaskærm, 
og samtidig kan man opnå øget brandmodstandsevne. 

Med 125 kg/m³ densiteten er det muligt at opnå lange spænd-
vidder ved høje vindlaster, og derved mindske antallet af 
nødvendige bærende søjler. Tag gerne kontakt til os allerede 
under projektering og få hjælp til at optimere valg af spændvidde.
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ArcelorMittal Construction

ArcelorMittal Construction 
Danmark  
v. SM Stål ApS  

Neptunvej 14  
9530 Støvring  
T: +45 20 30 07 30 
M: soren.moller@arcelormittal.com  
W: arcelormittalprojekt.dk 

Smarter steels for people and planet
Denne publikation er ikke et kontraktligt dokument. På grund af løbende 
produktudvikling forbeholder ArcelorMittal Construction sig retten til at ændre 
enhver af specifikationerne i denne publikation uden forudgående varsel. Intet 
ansvar for nøjagtighed accepteres af ArcelorMittal Construction. Alle oplysninger 
indeholdt i denne brochure er udelukkende vores virksomheds ejendom. 
Udarbejdet januar 2023.


