
STENULL

PETRALANA.EUJANUARI 2017





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN BYGGNATION 
 
02 - PETRALIGHT

04 - PETRALIGHT-H    

 

 

 

 

 

 

 

UTVÄNDIGA FASADER  
VENTILATION 
 
06 - PETRAVENT-LV 

08 - PETRAVENT-L 

10 - PETRAVENT 

12 - PETRAVENT-H 

 

 

 

 

ETICS FASADER 
 
14 - PETRAFAS 

16 - PETRAFAS-M 

18 - PETRAFAS-H 

20 - PETRALAMELA 

 

 
 
MELLANTAK 
 
22 - PETRALAMELA-F 

24 - PETRALAMELA-FG  

ENKLA TAK 
 
26 - PETRAROOF-B 

28 - PETRAROOF-D 

30 - PETRAROOF 

32 - PETRAROOF-H 

34 - PETRAROOF-R 

36 - PETRAROOF-T 

 
 
AL 
 
38 - ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

 
 
 
 
 
 
 
ANTECKNINGAR
 

40 - ANTECKNINGAR



2

PETRALIGHT 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljudoch 
brandisolering inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Två lager isolering på en inredd vindsvåning

TAKBELÄGGNING (TEGELTAK ELLER PLÅTTEGELTAK) 
BÄRLÄKT
KANTLISTER
ETT LAGER MED PRELIMINÄRT BELÄGGNING
PETRALIGHT GLASULL MONTERAD MELLAN STRÖLÄKT 

TAKLÄKT
PETRALIGHT STENULL
ÅNGSPÄRR
GIPSSKIVOR

inredda vindsvåningar 

ej inredda vindsvåningar 

ventilerade plantak 

undertak 

skiljeväggar 

skyddsväggar med skelettkonstruk-
tion

golv på bjälklag

fyllning av skelettkonstruktioner, 
inklusive fasader  
(kassetter, sandwichväggar med 
tre lager, skyddsväggar, fasadträ, 
ytterpaneler)

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRALIGHT MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (40-99mm)
PETRALIGHT MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5 (100-250mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T2
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) [-] [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)0,5 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW 0,95 (100-250mm) [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

50 12 7,20 0,360 24 172,80 8,640

75 8 4,80 0,360 24 115,20 8,640

100 6 3,60 0,360 24 86,40 8,640

120 5 3,00 0,360 24 72,00 8,640

150 4 2,40 0,360 24 57,60 8,640

180 3 1,80 0,324 24 43,20 7,776

200 3 1,80 0,360 24 43,20 8,640

250 2 1,20 0,300 24 28,80 7,200

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 75 100 120 150 180 200 250 - - - - - -

RD [m²K/W] 1,40 2,10 2,85 3,40 4,25 5,10 5,70 7,10 - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]
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ELASTYCZNA 
ELASTYCZNA 

PETRALIGHT-H 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Ljud- och brandisolering på skiljeväggar förr  
torrbeklädnad 

inredda vindsvåningar 

ej inredda vindsvåningar

ventilerade plantak

undertak

skiljeväggar

skyddsväggar med skelettkonstruk-
tion

golv på bjälklag

fyllning av skelettkonstruktioner,  
inklusive fasader  
(kassetter, sandwichväggar med 
tre lager, skyddsväggar, fasadträ, 
ytterpaneler)

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

MELLANTAK 
I ARMERAD 
BETONG

VÄGG BEKLÄDD MED GIPSSKIVA 
MELLANTAK MED PELAREBASERAD  
BJÄLKLAG 
PETRALIGHT-H STENULL 
VÄGG BEKLÄDD MED GIPSSKIVA

SOCKELLIST

KONSTRUKTIONSDETALJER  
I LÄNGDSNITT

FLYTTANDE GOLV ISOLERAD  
MED STENULL PÅ MELLANTAK  
I ARMERAD BETONG

ISOLERING

SKRUVPLUGGAR
LJUDISOLERANDE MATTA

FLEXIBEL FYLLN-
INGSMASSA
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRALIGHT-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AFr5

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)0,5 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P)  ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

40 10 6,00 0,240 24 144,00 5,760

50 10 6,00 0,300 20 120,00 6,000

75 8 4,80 0,360 16 76,80 5,760

100 5 3,00 0,300 20 60,00 6,000

120 4 2,40 0,288 20 48,00 5,760

150 4 2,40 0,360 16 38,40 5,760

200 3 1,80 0,360 16 28,80 5,760

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 40 50 75 100 120 150 200 - - - - - - -

RD [m²K/W] 1,10 1,40 2,10 2,85 3,40 4,25 5,70 - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]
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PETRAVENT-LV 
λD ≤ 0,034 [W/mK] 

Stenullsskivor, ensidigt beklädda med 
svart glasfiber, för inom- och utomhus 
bruk som värme-, ljud- och brandisole-
ring inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av ventilerade ytterväggar med glasbeklädnad ytterväggar med lätt och torr vär-
meisolering med paneler  
(t.ex. i plåt, fasadbrädor,  
ytterpaneler, cement- eller  
kompositbeläggning) 

ytterväggar med sten- eller glas-
fasad

ytter- och innerväggar med skelett-
konstruktion (på trä- och metall-
konstruktion)

skiljeväggar

skyddsväggar

sandwichväggar med tre lager

undertak

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

SKYDDANDE SYSTEMVÄGG  
MED PELARE OCH  
REGLER 
LUFTFICKA 
STENULL 
PETRAVENT-LV 
KONSTRUKTIONSVÄGG
UTVÄNDIG PUTS

MEKANISK LÄNK
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAVENT-LV MW-EN13162-T5-CS(10)0,5-WS-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) [-] [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)0,5 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) [-] [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

100 5 3,00 0,300 20 60,00 6,000

120 5 3,00 0,360 16 48,00 5,760

140 4 2,40 0,336 16 38,40 5,376

150 4 2,40 0,360 16 38,40 5,760

160 3 1,80 0,288 20 36,00 5,760

180 3 1,80 0,324 16 28,80 5,184

200 3 1,80 0,360 16 28,80 5,760

220 2 1,20 0,264 20 24,00 5,280

250 2 1,20 0,300 20 24,00 6,000

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,034 [W/mK]

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 100 120 140 150 160 180 200 220 250 - - - - -

RD [m²K/W] 2,90 3,50 4,10 4,40 4,70 5,25 5,85 6,45 7,35 - - - - -



8

PETRAVENT-L 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor, ensidigt beklädda med 
svart glasfiber, för inom- och utomhus 
bruk som värme-, ljud- och brandisole-
ring inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Stenullsskivor för inom- och utomhus bruk som värme-, 
ljud- och brandisolering inom byggindustri 

ytterväggar med lätt och torr vär-
meisolering med paneler  
(t.ex. i plåt, fasadbrädor,  
ytterpaneler, cement- eller  
kompositbeläggning) 

ytterväggar med sten- eller glas-
fasad

ytter- och innerväggar med skelett-
konstruktion (på trä- och metall-
konstruktion)

skiljeväggar

skyddsväggar

sandwichväggar med tre lager

undertak

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

YTTERVÄGG  
I KLINKERTEGEL 
VENTILATIONSGAP
PETRAVENT-L STENULL 
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAVENT-L MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)0.5 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

50 10 6,00 0,300 20 120,00 6,000

80 6 3,60 0,288 20 72,00 5,760

100 5 3,00 0,300 20 60,00 6,000

120 5 3,00 0,360 16 48,00 5,760

140 4 2,40 0,336 16 38,40 5,376

150 4 2,40 0,360 16 38,40 5,760

160 3 1,80 0,288 20 36,00 5,760

180 3 1,80 0,324 16 28,80 5,184

200 3 1,80 0,360 16 28,80 5,760

220 2 1,20 0,264 20 24,00 5,280

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 80 100 120 140 150 160 180 200 220 - - - -

RD [m²K/W] 1,40 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]
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PETRAVENT 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor för inom- och utomhus 
bruk som värme-, ljud- och brandisole-
ring inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av ytterväggar av stålkassetter ytterväggar med lätt och torr vär-
meisolering med paneler  
(t.ex. i plåt, fasadbrädor, ytterpane-
ler, cement- eller kompositbelägg-
ning) 

ytterväggar med sten- eller glas-
fasad 

ytter- och innerväggar med skelett-
konstruktion (på trä- och metall-
konstruktion) 

skiljeväggar 

skyddsväggar 

sandwichväggar med tre lager 

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

TRAPETSPLÅT 
PETRAVENT STENULL
STÅLKASSETT
PELARE
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAVENT MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)0,5 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 80 100 120 150 200 - - - - - - - -

RD [m²K/W] 1,40 2,25 2,85 3,40 4,25 5,70 - - - - - - - -
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PETRAVENT-H 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor för inom- och utomhus 
bruk som värme-, ljud- och brandisole-
ring inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av ytterväggar med tre lager och klinkerbe-
kländad 

ytterväggar med lätt och torr vär-
meisolering med paneler  
(t.ex. i plåt, fasadbrädor, ytterpane-
ler, cement- eller kompositbelägg-
ning) 

ytterväggar med sten-eller glasfa-
sad

ytter- och innerväggar  med ske-
lettkonstruktion (på trä-  
och metallkonstruktion)

skiljeväggar 

skyddsväggar

sandwichväggar med tre lager

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

YTTERVÄGG  
I KLINKERTEGEL 
VENTILATIONSGAP
PETRAVENT-H STENULL 
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAVENT-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR7,5-WS-WL(P)-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)10 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 7,5 [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P)  ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 80 100 120 150 200 - - - - - - - -

RD [m²K/W] 1,40 2,25 2,85 3,40 4,25 5,70 - - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]
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PETRAFAS 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri, 
för inom- och utomhus bruk 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av ytterväggar med ETICS metod ytter- och innerväggar med ETICS 
värmeisolering 

monolitiska, prefabricerade eller 
murade ytterväggar

mellantak ovanpå garagen, genom-
fart eller källare

brandisolering på vindsvåningar 
(produkten klassas som brandklass 
A1)

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

FASADFÄRG 
TUNN PUTS 
PUTSUNDERLAG 
NÄTARMERING 
PETRAFAS STENULL
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS

MEKANISK LÄNK
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD
PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99 mm)

PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=100-220 mm)
PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=221-250 mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y)
CS(10)20 (d=30-99 mm)

CS(10)30 (d=100-220 mm)
CS(10)20 (d=221-250 mm)

[kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 10,0 [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P)  ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 -

RD [m²K/W] 1,40 1,70 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85 7,10 -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880

80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376

180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592

200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

220 1 0,60 0,132 20 12,00 2,640

240 1 0,60 0,144 20 12,00 2,880

250 1 0,60 0,150 16 9,60 2,400
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PETRAFAS-M 
λD ≤ 0,035 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri, 
för inom- och utomhus bruk

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av ytterväggshörn med ETICS metod ytter- och innerväggar med ETICS 
värmeisolering 

monolitiska, prefabricerade eller 
murade ytterväggar 

karmisolering 

brandisolering på vindsvåningar 
(produkten klassas som brandklass 
A1) 

ibrand- och ljudisolering på 
trapphus (produkten klassas som 
brandklass A1) 

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

FASADFÄRG 
TUNN PUTS 
PUTSUNDERLAG 
NÄTARMERING 
PETRAFAS-M STENULL
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS

SKYDDANDE  
HÖRNJÄRN

MEKANISK  
LÄNK
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD
PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=20mm-49mm)
PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1 (d=50mm-99mm)

PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (d=100mm-190mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)30 (d=20-99 mm)  
CS(10)40 (d=100-190 mm) [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 10,0 (d=20-49 mm) 
≥ 15,0 (d=50-190 mm) [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P)  ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

20 14 8,40 0,168 16 134,40 2,688

30 10 6,00 0,180 16 96,00 2,880

40 6 3,60 0,144 20 72,00 2,880

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 20 30 40 50 100 120 150 - - - - - - -

RD [m²K/W] 0,55 0,85 1,10 1,40 2,85 3,40 4,25 - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,035 [W/mK]
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PETRAFAS-H 
λD ≤ 0,037 [W/mK] 

Stenullsskivor för inom- och utomhus 
bruk som värme-, ljud- och brandisole-
ring inom byggindustri

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Ytterväggsisolering vid fönster- och dörrkarmar med 
ETICS metod - tvärsnitt 

ytter- och innerväggar med ETICS 
värmeisolering 

monolitiska, prefabricerade eller 
murade ytterväggar 

karmisolering 

brandisolering på vindsvåningar 
(produkten klassas som brandklass 
A1) 

ibrand- och ljudisolering på 
trapphus (produkten klassas som 
brandklass A1)

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

ÖVERSTYCKE

FASADFÄRG 
TUNN PUTS 
PUTSUNDERLAG 
NÄTARMERING 
PETRAFAS-H STENULL
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS

FASADFÄRG 
TUNN PUTS 
PUTSUNDERLAG 
NÄTARMERING 
PETRAFAS-H STENULL
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS

TÄTNINGSLISTER 
REGNSKYDDSLIST

FÖNSTERBÄNK

MEKANISK LÄNK
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAFAS-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=20mm-49mm)
PETRAFAS-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (d=50mm-150mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)40 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 10,0 (d=20-49 mm)  
≥ 15,0 (d=50-150 mm) [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P)  ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1000 600

20 14 8,40 0,168 16 134,40 2,688

30 10 6,00 0,180 16 96,00 2,880

40 6 3,60 0,144 20 72,00 2,880

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 20 30 40 50 100 150 - - - - - - - -

RD [m²K/W] 0,50 0,80 1,05 1,35 2,70 4,05 - - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,037 [W/mK]
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PETRALAMELA 
λD ≤ 0,040 [W/mK] 

Stenullsskivor med fiberstruktur som 
påminner om lameller, för inom-  
och utomhus bruk som värme-, ljud- 
och brandisolering inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av bågformade ytterväggar med ETICS metod 
- längdsnitt 

ytter- och innerväggar med ETICS 
värmeisolering 

monolitiska, prefabricerade eller 
murade ytterväggar

bågformade väggar

mellantak ovanpå garagen, genom-
fart eller källare

brandisolering på vindsvåningar 
(produkten klassas som brandklass 
A1)

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

FASADFÄRG 
TUNN PUTS 
PUTSUNDERLAG 
NÄTARMERING 
PETRALAMELA STENULL
KONSTRUKTIONSVÄGG 
UTVÄNDIG PUTS

MEKANISK LÄNK
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRALAMELA MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10/Y)50 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 80,0 [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P)  ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PAKET PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal skivor  
per ett paket 

m² per  
ett paket

m³ per  
ett paket

Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³] [st.] [m²] [m³]

1200 200

50 8 1,92 0,096 30 57,60 2,880

80 6 1,44 0,115 25 36,00 2,880

100 4 0,96 0,096 30 28,80 2,880

120 4 0,96 0,115 25 24,00 2,880

140 4 0,96 0,134 20 19,20 2,688

150 4 0,96 0,144 20 19,20 2,880

160 4 0,96 0,154 15 14,40 2,304

180 4 0,96 0,173 15 14,40 2,592

200 4 0,96 0,192 15 14,40 2,880

220 4 0,96 0,211 10 9,60 2,112

240 4 0,96 0,230 10 9,60 2,304

250 4 0,96 0,240 10 9,60 2,400

300 2 0,48 0,144 20 9,60 2,880

350 2 0,48 0,168 15 7,20 2,520

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 300 350

RD [m²K/W] 1,25 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,25 7,50 8,75

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,040 [W/mK]
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PETRALAMELA-F 
λD ≤ 0,037 [W/mK] 

Avfasade stenullsskivor som värme-, 
ljud- och brandisolering 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av mellantak ovanpå ej uppvärmda utrymmen värmeisolerade mellantak ovanpå 
garagen, källare  och genomfart 

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

 
 
 

 
 

 
 

YTBEKLÄDNAD SKIKT 
BETONG 
ÅNGSPÄRR 
STENULL  
STRIGLA MONOLITHIC 
PETRALAMELA-F STENULL 
UTVÄNDIG PUTS 
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRALAMELA-F MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤1 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)20 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 20,0 [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 - - - -

RD [m²K/W] 1,35 1,60 2,15 2,70 3,20 3,75 4,05 4,30 4,85 5,55 - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,037 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

1200 200

50 240 57,60 2,880

60 200 48,00 2,880

80 150 36,00 2,880

100 120 28,80 2,880

120 100 24,00 2,880

140 80 19,20 2,688

150 80 19,20 2,880

160 70 16,80 2,688

180 60 14,40 2,592

200 60 14,40 2,880
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PETRALAMELA-FG 
λD ≤ 0,037 [W/mK] 

Avfasade, ensidigt grundmålade ste-
nullsskivor som värme-, ljud- och bran-
disolering

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Isolering av mellantak ovanpå ej uppvärmda utrymmen värmeisolerade mellantak ovanpå 
garagen, källare och genomfart 

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

 
 
 

 
 

 
 

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 
WYLEWKA BETONOWA 
ÅNGSPÄRR 
STENULL  
STROP MONOLITYCZNY 
PETRALAMELA-FG STENULL 
UTVÄNDIG PUTS
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRALAMELA-FG MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)20 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR ≥ 20,0 [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 - - - -

RD [m²K/W] 1,35 160 2,15 2,70 3,20 3,75 4,05 4,30 4,85 5,55 - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,037 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

1200 200

50 240 57,60 2,880

60 200 48,00 2,880

80 150 36,00 2,880

100 120 28,80 2,880

120 100 24,00 2,880

140 80 19,20 2,688

150 80 19,20 2,880

160 70 16,80 2,688

180 60 14,40 2,592

200 60 14,40 2,880
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PETRAROOF-B 
λD ≤ 0,036 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering, monterade som 
underlag för PETRAROOF SYSTEM 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Två lagers plantaksisolering på trapetsplåt iett eller två lager stenullsisolering 
på ej ventilerade plantak eller tak 
utan lutning

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

MEKANISK LÄNK

ETTLAGERS MEMBRAN I EPDM ELLER PVC 
PETRAROOF-T STENULL 
PETRAROOF-B STENULL 
ÅNGSPÄRR 
TRAPETSPLÅT PÅ STÅLKONSTRUKTION
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD
PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-CS(10)30-PL(5)250-WS-MU1-AFr5 (d=20mm-29mm)

PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=30mm-200mm)
PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=201mm-250mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 (d=30-250 mm) [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)30 (d=20-200 mm)  
CS(10)20 (d=201-250 mm) [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) ≥ 250,0 (d=20-200 mm) 
≥ 200,0 (d=201-250 mm) [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 (d=30-250 mm) [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 60 100 110 120 150 160 200 210 - - - - -

RD [m²K/W] 1,35 1,65 2,75 3,05 3,30 4,15 4,40 5,55 5,80 - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,036 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

2000 1200

50 24 57,60 2,880

60 20 48,00 2,880

100 12 28,80 2,880

110 11 26,40 2,904

120 10 24,00 2,880

150 8 19,20 2,880

160 7 16,80 2,688

200 6 14,40 2,880

210 5 12,00 2,520
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PETRAROOF-D 
λD ≤ 0,037 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Två lagers plantaksisolering på trapetsplåt ett eller två lager stenullsisolering 
på ej ventilerade plantak eller tak 
utan lutning

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

MEKANISK LÄNK

ETTLAGERS MEMBRAN I EPDM ELLER PVC 
PETRAROOF-H STENULL 
PETRAROOF-D STENULL 
ÅNGSPÄRR 
TRAPETSPLÅT PÅ STÅLKONSTRUKTION
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD
PETRAROOF-D MW-EN13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1-AFr5 (d=20mm-29mm)

PETRAROOF-D MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=30mm-150mm)
PETRAROOF-D MW-EN13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1-AFr5 (d=151mm-190mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 (d=30-150 mm) [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)40 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) ≥ 500,0 [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 (d=30-150 mm) [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 50 80 100 120 150 - - - - - - - - -

RD [m²K/W] 1,35 2,15 2,70 3,20 4,05 - - - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,037 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

2000 1200

50 24 57,60 2,880

80 15 36,00 2,880

100 12 28,80 2,880

120 10 24,00 2,880

150 8 19,20 2,880
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PETRAROOF 
λD ≤ 0,037 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Plantaksisolering på mellantak i armerad betong ett eller två lager stenullsisolering 
på ej ventilerade plantak eller tak 
utan lutning 

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

YTTRE PAPPBELÄGGNING 
UNDERLÄGGSPAPP 
PETRAROOF STENULL 
ÅNGSPÄRR 
MELLANTAK I ARMERAD BETONG

MEKANISK LÄNK
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD
PETRAROOF MW-EN13162-T5-CS(10)50-PL(5)600-WS-MU1-AFr5 (d=20mm-29mm)

PETRAROOF MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=30mm-150mm)
PETRAROOF MW-EN13162-T5-CS(10)50-PL(5)600-WS-MU1-AFr5 (d=151mm-190mm)

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 (d=30-150 mm) [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)50 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) ≥ 600,0 [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 (d=30-150 mm) [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 30 40 50 60 80 100 120 150 - - - - - -

RD [m²K/W] 0,80 1,05 1,35 1,60 2,15 2,70 3,20 4,05 - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,037 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

2000 1200

30 40 96,00 2,880

40 30 72,00 2,880

50 24 57,60 2,880

60 20 48,00 2,880

80 15 36,00 2,880

100 12 28,80 2,880

120 10 24,00 2,880

150 8 19,20 2,880



32

PETRAROOF-H 
λD ≤ 0,039 [W/mK] 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Plantaksisolering på trapetsplåt iett eller två lager  stenullsisolering 
på ej ventilerade plantak 

iisolering med bättre uthållighet på 
ej ventilerade plantak med högre 
isoleringskrav 

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

 

MEKANISK LÄNK

ETTLAGERS MEMBRAN I EPDM ELLER PVC 
PETRAROOF-H STENULL 
ÅNGSPÄRR 
TRAPETSPLÅT PÅ STÅLKONSTRUKTION

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri 
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAROOF-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1-AFr5

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)60 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) ≥ 550,0 [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 30 40 50 100 150 - - - - - - - - -

RD [m²K/W] 0,75 1,00 1,25 2,55 3,80 - - - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,039 [W/mK]

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

2000 1200

30 40 96,00 2,880

40 30 72,00 2,880

50 24 57,60 2,880

100 12 28,80 2,880

150 8 19,20 2,880
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PETRAROOF-R 
λD ≤ 0,039 [W/mK] 

Stenullsskivor som värmeisolering 
inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Plantaksisolering på trapetsplåt ett eller två lager stenullsisolering 
på ej ventilerade plantak eller tak 
utan lutning

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

 

MEKANISK LÄNK

ETTLAGERS MEMBRAN I EPDM ELLER PVC 
PETRAROOF-R STENULL 
ÅNGSPÄRR 
TRAPETSPLÅT PÅ STÅLKONSTRUKTION
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAROOF-R MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-WS-WL(P)-MU1

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 30 40 50 100 150 - - - - - - - - -

RD [m²K/W] 0,75 1,00 1,25 2,55 3,80 - - - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,039 [W/mK]

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T T5
-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)70 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) [-] [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr [-] [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

2000 1200

30 40 96,00 2,880

40 30 72,00 2,880

50 24 57,60 2,880

100 12 28,80 2,880

150 8 19,20 2,880
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PETRAROOF-T 
λD ≤ 0,039 [W/mK] 

Stenullsskivor som värme-, ljud-  
och brandisolering inom byggindustri 

EXEMPEL PÅ PRODUKTAPPLICERING ANVÄNDNING:

Plantaksisolering på trapetsplåt ett eller två lager stenullsisolering 
på ej ventilerade plantak eller tak 
utan lutning

CAD-BIBLIOTEK:

Tekniska CAD-ritningar kan  laddas ned 
från vår hemsida, fliken CAD-bibliotek.

 

MEKANISK LÄNK

ETTLAGERS MEMBRAN I EPDM ELLER PVC 
PETRAROOF-T STENULL 
ÅNGSPÄRR 
TRAPETSPLÅT PÅ STÅLKONSTRUKTION
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Om efterfrågan på produkter med olika tjocklekar än vad som anges i tabellen, kontakta Regional Sales Manager

PRODUKTKOD

PETRAROOF-T MW-EN13162-T5-CS(10)80-PL(5)850-WS-MU1-AFr5 (d=20-29 mm)
PETRAROOF-T MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)900-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=30-55 mm)

VÄRMEMOTSTÅND RD

d [mm] 20 30 40 50 - - - - - - - - - -

RD [m²K/W] 0,50 0,75 1,00 1,25 - - - - - - - - - -

ANGIVEN VÄRMELEDNINGSKOEFFICIENT λD

≤ 0,039 [W/mK]

ANGIVNA PARAMETRAR 
ANGIVEN PRESTANDA ENLIGT  

EN 13162:2012+A1:2015 STANDARD SYMBOL KLASS ELLER TOLERANS ENHET

Tjocklek (toleransklass för mått) T
T5  

(d=20-29mm)
T4  

(d=30-55mm)

-1mm / +3mm (d=20-29mm)
-3mm / +5mm (d=30-55mm) [mm]

-1% / +3mm (d=20-29mm)
-3% / +5mm (d=30-55mm) [%/mm]

Måttstabilitet i 70O C och 90 % relativ fuktighet DS(70,90) ≤ 1,0 (d=30-55 mm) [%]

Tryckspänning vid 10 % relativ avvikelse CS(10/Y) CS(10)60 [kPa]

Draghållfasthet vågrätt till frontytor TR [-] [kPa]

5 mm deformation vid punktbelastning PL(5) ≥ 850,0 (d=20-29 mm) 
≥ 900,0 (d=30-55 mm) [N]

Kortvarig vattenabsorption WS ≤ 1,0 [kg/m²]

Långvarig vattenabsorption vid delvis sänkning WL(P) ≤ 3,0 (d=30-55 mm) [kg/m²]

Diffusionsspärr koefficient MU MU1 [-]

Ljudabsorption AW [-] [-]

Luftmotstånd AFr ≥ 5,0 [kPa s/m²]

Brandreaktion RtF A1 Euroclass

MÅTT OCH FÖRPACKNING
SKIVMÅTT PALLAR

Längd Bredd Tjocklek Antal paket  
på en pall

m² per  
en pall

m³ per  
en pall

[mm] [mm] [mm] [st.] [m²] [m³]

2000 1200

20 56 134,40 2,688

30 40 96,00 2,880

40 30 72,00 2,880

50 24 57,60 2,880



ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 

INFORMATION 

 
§1

ODRER OCH DERAS GENOMFÖRANDE
 
Petralana S.A. med säte i Katowice (Petralana) säljer sina 
produkter till olika handelspartner (Distributörer) mot 
bekräftade order enligt regler beskrivna i "Allmänna leve-
ransvillkor", som finns tillgängliga på företagets hemsida 
www.petralana.eu och skickas som en bilaga till avtal om 
samarbete, samt enligt övriga handlingar som bestämmer 
om samarbetsvillkor. Petralanas produktkatalog (med stan-
dardprodukter) finns tillgängligt på papper eller Petralanas 
hemsida www.petralana.eu. 
 
Ej standardprodukter kräver individuella förhandlingar med 
Petralana som förbehåller rätt att vägra genomföra order 
på varor som inte är standardprodukter. 

Att placera en order är lika med att godkänna dessa all-
männa leveransvillkor.

Om Petralana och Distributören har väl etablerat handels-
samarbete, gäller de allmänna leveransvillkoren som Distri-
butören har godkänts vid första ordern vid alla andra order, 
tills avtalet sägs upp eller allmänna leveransvillkoren ändras.
 
När Distributören gör en beställning online eller i skrift, 
uppstår det ett ömsesidigt åtagande att genomföra order 
och att betala för leveransen.
 
Beställningar kan göras dygnet om. Petralana godkänner en 
order för genomförande enligt regler som anges i allmänna 
leveransvillkor.

Beställningar görs i skrift (via telefax, e-post, online)  
och ska omfatta följande uppgifter:
 
produktnamn och mått, 
produktens a-pris,
enhet,
antal st. produkt,
av Distributören angiven leveranstid och schema,
av Distributören angiven betalningstid och schema,
leveransplats med postnummer,
typ av avlastning (från ovan/från sida),
Distributörens namn och adress,
personuppgifter om den som gör en beställning (namn, 
telefonnummer, e-post),
uppgifter om den person som Distributören anger som 
behörig att ta emot leveransen (namn, telefonnummer),
leveransvillkor - gäller export-Distributörer. Om en order 
saknar en av de ovan nämnda uppgifterna, kan detta leda 
till att Petralana vägrar att genomföra order.

Vi rekommenderar att beställningen görs via en orderblan-
kett som finns på företagets hemsida www.petralana.eu.
 
För att underlätta beställningsprocessen kan Petralanas 
Distributörer använda sig av ett E-ordersystem. Inloggning-
en till E-ordersystemet sker via hemsidan www.petralana.
eu. Beställningar i E-ordersystemet får göras endast efter 
avslutad registrering. Registreringen innebär godkännande 
av Regler och Integritetspolicy. Det är gratis att registrera 
och du behöver endast registrera dig en gång. Registrerade 
Distributörer får ett individuellt användarkonto (med login och 
lösenord). Inloggade Distributörer kan göra en beställning, 
se dess status och sin inköpshistorik. .
 
Vår Kundservice Avdelning ansvarar för att genomföra order 
och tar hand om leveranser.
 
Kundservice upplysningscentral, där du får information om 
din order eller leverans samt kan göra en beställning, arbetar 
från måndag till fredag kl. 8.00-16:00.
 
Kundservice bekräftar en order inom 2 arbetsdagar sedan 
den dag de har fått order och anger samtidigt den första 
möjliga leveransdagen. Alla beställningar som görs efter  

 
 
kl. 16.00 eller på lördagar, söndagar och helger anses som 
order inkomna nästa arbetsdag. Leveranstiden beror särskilt 
på produktens tillgänglighet
 
Om leveransen inte blir möjligt den dag och tid som Kund-
service har angett, ska Petralana omedelbart bekräfta nästa 
möjliga leveranstiden. Distributören har då en arbetsdag att 
vägra den nya leveranstiden. I fall detta inte sker eller om 
vägran sker efter denna tidsfrist anser den nya leverans-
tiden som gällande.
 
Order anses som bekräftad och går till genomförande den 
dag vi skickar en bekräftelse att order ska genomföras.
 
I fall det krävs en förhandsbetalning räknas genomförande  
fr.o.m. den dag betalningen bokförs på Petralanas bankkonto.  
 
Om det krävs att precisera några detaljer kring order, räknas 
genomförande fr.o.m. den dag ordern har kompletterats.
 
Order med godkänt leveransschema ska genomföras först.
 
Order utan leveransschema ska genomföras med standard-
leveranstid på 30 dagar.
 
Petralana tar inget ansvar för order med fel uppgifter. Pro-
duktions- och transportkostnader för de order som innehåller 
fel betalas av Distributören.
 
Alla ändringar eller tillägg eller upphävande av order ska 
ske i skrift.
 
Standardprodukter ska anmälas senast 2 arbetsdagar före 
den angivna leveranstiden. Ändringar ska inte implementeras 
om produkten redan har skickats.
 
Order för varor som inte är standardprodukter ska anmälas 
senast 2 arbetsdagar före den dag den beställda produk-
ten ska tillverkas. Ändringar ska inte implementeras om 
produkten redan har tillverkats eller om dess produktion 
redan har påbörjats.
 
Ändringar i order kan detta leda till senare leveranstid.
 
I fall Beställaren avstår från att ta emot den beställda 
och tillverkade varan som inte är en standardprodukt har 
Petralana rätt att belasta Beställaren med produktions- och 
lagerkostnader för denna vara.
 
I fall en Distributör blir försenad med betalning för Petralana 
eller om hen överskrider handelsgränsvärden, har Petralana 
rätt att vägra att ta emot nya beställningar eller ställa in de 
order som redan är i produktion.
 
Petralana kan ändra de bekräftade och angivna leveranstider 
i fall av "force majeure". Som "force majeure" anses alla hän-
delser som inte kan förutses om man agerade med särskilt 
noggrannhet. När det gäller allmänna leveransvillkor anses 
som force majeure t.ex. brand, generell strejk, vägspärr eller 
spärr på andra offentliga infarter eller utfarter, jordbävning, 
översvämning, orkan, epidemi eller andra naturkatastrofer 
samt tekniska fel, elbrist, vattenbrist eller brist på råvaror eller 
andra omständigheter som gör det omöjligt för Petralana att 
genomföra arbeten och håller sig längre än i 3 arbetsdagar. 

Om det blir omöjligt att genomföra en bekräftad order p.g.a. 
force majeure, ska Petralana meddela Distributören om detta 
omedelbart och ange en ny planerad leveranstid, om det blir 
möjligt. Om Distributören inte godkänner den nya tiden, 
har Petralana rätt att avstå från att genomföra order utan 
att ta ansvar för ej levererade beställningar och utan att 
betala några kostnader eller ersättning. Distributören har 
rätt att avstå från leverans av de redan beställda produkterna 
utan att betala några kostnader eller ersättning om den nya 
leveranstiden blir längre än 72 timmar efter den tidigare 
bekräftade leveranstiden.

 
§2

PRODUKTLEVERANS
 
Petralana levererar sina produkter till den angivna leverans-
platsen på sin egen bekostnad, med undantag för kostnader 
för avlastning eller eventuell förlängd tid när transportmedel 
står kvar på leveransplatsen.
 
Efter individuell överenskommelse om leveransvillkor kan 
varor tas emot från Petralanas lager med Distributörens 
egna transport. I så fall gäller dock följande:
Petralana tar inget ansvar för transportskador,
Petralana tar inget ansvar för skador på varan som orsakas 
av att dessa transporterades på fordon som inte är anpas-
sade för sådan transport,
Distributörens ska transportmedel garanterat ta hela be-
ställda kollit varor med på en gång,
 mottagaren ska visa Distributörens fullmak,
mottagaren förpliktas att signera företagets interna mot-
tagningsbevis och ange datum och tid när varan mottas.
 
Leveransen ska avlastas inom 3 timmar sedan fordonet 
har ankommit på den plats som anges i order. Distribu-
tören betalar för alla kostnader och risker med förlängd 
avlastning eller driftstopp.
 
Minimalt antal st. i leveransen bestäms individuellt mellan 
Petralana och Distributören och beror på en möjlighet till 
några andra leveranser som kan skickas med ett fordon. 
Om det inte blir möjligt, kan produktpris ökas med tanken 
på större transportkostnader. Varje order på varor som inte 
är standardprodukter kräver individuella överenskommelser 
med Petralana som har rätt att vägra genomföra order på 
sådana produkter.
 
 Leveranser lastade på ett och samma fordon kan avlastas 
på mer än en plats mot tidigare överenskommen ersättning 
för transport och avlastning.
 
I fall det blir fysiskt omöjligt att ta sig fram med transport-
medlet på den plats som anges i order som leveransplats, ska 
sådana leveranser inte genomföras. I fall det blir omöjligt att 
avlasta levererade varor på leveransplatsen kan leveransen 
fraktas till en annan plats som Distributören anger på hens 
bekostnad. Förare har rätt att vägra köra fram till leverans-
platsen om det finns risk för skador på fordon eller egendom. 
 
Petralana har rätt att belasta Distributören med transport-
kostnader om adressen i order är fel vilket innebär att varan 
ska fraktas till en annan plats.

 
I fall Distributören avstår från order utan att ha rätt till 
detta eller mottar inte den beställda varan från Petralanas 
lager i 60 dagar sedan varan beställdes, har Petralana rätt 
att belasta Distributören med kostnader för varans pro-
duktion, transport och lager, enligt Petralanas prislista.
 
I fall leveransen kräver en förhandspenning ska leve-
ranstiden räknas fr.o.m. den dag betalningen bokförs på 
Petralanas konto om det inte blir nödvändigt med att pre-
cisera detaljer kring order. I så fall ska leveranstiden räk-
nas fr.o.m. den dag Distributören kompletterar sin order.
 
Leveransen anses som mottagen den stund produkter 
levereras på plats för avlastning och Distributören eller 
Distributörens fullmaktshavare får fraktsedel.
 
I fall produkter tas emot från Petralanas lager, anses le-
veransen som mottagen den stund produkter lastas på 
Distributörens transportmedel.
 
Den person som tar emot leveransen å Distributörens 
vägnar ska visa fram Distributörens fullmakt. Distribu-
tören eller hens fullmaktshavare förpliktas att signera 
ett dokument och bekräfta att hen har tagit emot leve-
ransen och att denna stämmer överens med fraktsedel.
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ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 

INFORMATION 

 
 
Distributören ska betala för alla skador orsakade vid av-
lastning.
 
Fakturan för den levererade varan skickas med post eller med 
e-post om Distributören godkänner detta nästa arbetsdag 
efter avslutad leveransen eller efter att produkterna har tagits 
emot på Petralanas lager.
 

 
 
 

§3
REKLAMATIONER OCH ALLMÄNNA REGLER

 
Petralana förklarar att alla produkter som företaget säljer är 
CE-märkta enligt aktuella standarder. Företaget säljer varor 
som har alla nödvändiga handlingar för att säljas enligt av-
sedd användning, inklusive certifikat för kontinuitetskontroll 
av prestanda, som är gemensamt för alla produkter, och 
prestandadeklaration som utfärdas för varje produkt separat.
 
Dessa handlingar innebär att Petralanas produkter kan säljas 
eller tillgängliggöras som byggprodukter och finns tillgäng-
liga på Petralanas hemsida www.petralana.eu.
 
Alla reklamationer prövas enligt den polska lagstiftningen.
 
En reklamation ska anmälas i skrift inom tidsfrist som anges 
i Allmänna leveransvillkor.
 
Reklamationsanmälan ska innehålla: Distributörens namn, 
namn och telefonnummer på den person som anmäler rekla-
mation, nummer på faktura eller mottagningsbevis, detal-
jerad beskrivning samt antal styck reklamerade produkten.
 
Mallen för reklamationsanmälan finns på hemsidan  
www.petralana. eu.
 
Reklamationer prövas inom 14 dagar (21 dagar i fall av en 
utländsk reklamation) sedan den dag anmälan inkom till 
Petralana. Petralana försäkrar att anmälan ska prövas så 
snart som möjligt.
 
I fall en reklamation anmäls på ett sätt som bryter mot det 
ovan nämnda villkoret, ska Petralana meddela Distributören 
om detta och förplikta hen att komplettera anmälan inom 3 
dagar sedan den dag hen fick ett meddelande om brister. 
Annars ska reklamationen anses som ej anmäld. Tidsfrist 
för att pröva en reklamation räknas fr.o.m. den dag rekla-
mationsanmälan kompletteras. 

I fall det krävs andra förfaranden för att pröva reklamation, 
vilket kan leda till förlängd prövningstid, eller i fall det uppstår 
andra omständigheter som kan förlänga prövningstiden, 
meddelas Distributören om detta samt om den nya plane-
rade prövningstiden innan de ursprungliga 14 dagarna (21 
dagarna i fall av utländska reklamationer) löper ut.

 
 

§4
REKLAMATION I SAMBAND  
MED FELAKTIG LEVERANS

 
Reklamation i samband med felaktig leverans omfattar:
 
fel antal,
kador på varor,
fel varor med jämförelse med order, fel på förpackning, fel 
på leveranstid.
 
 
Distributören ska bekräfta leveransen och kontrollera om 
den stämmer överens vid övertagandet. Alla skador, brister 
eller förseningar ska dokumenteras på alla exemplar av 
mottagningsbevis och på fraktsedeln.

 
 
Alla anmärkningar på levererade produkter ska anges som 
en anteckning på mottagningsbeviset eller protokollföras 
och bekräftas med en signatur på både den person som tar 
emot leveransen och fraktföretagets förare.
 
Reklamation i samband med felaktig leverans ska anmä-
las omedelbart, dvs. inte senare än nästa arbetsdag efter 
avlastning.
 
Petralana tar inget ansvar för skador på produkter orsakade 
vid avlastning eller om produkter förvaras på ett fel sett 
(dvs. utan att följa anvisningar för säker produkthantering 
som följer varje pall med produkter) eller andra händelser 
som Distributören eller personer som agerar i hens namn 
ansvarar för, också när det gäller mottagning av varor med 
egen transport, där Petralana tar dessutom inget ansvar för 
transportskador eller bristande produkter.
 
Om reklamationen anmäls på ett annat sätt än vad som 
anges ovan eller om tidsfristen i Allmänna leveransvillkor inte 
följs, anses leveransen som mottagen utan anmärkningar 
och reklamationen avslås.

 
 
 
 
 

§5
REKLAMATION I SAMBAND MED FEL KVALITET

Reklamation i samband med fel kvalitet anser alla tvivel med 
hänsyn till tekniska parametrar på de levererade varorn.
 
Reklamation ska anmälas i skrift av den Distributör som 
har inköpt varorna hos Petralana S.A.
 
Distributören förpliktas att säkra de reklamerade varorna 
inklusive inköpsbevis och förvara dem på ett sådant sätt att 
de inte kan skadas tills Petralanas representant kommer.
 
När reklamationen inkommer till Petralana ska den ome-
delbart (senast nästa arbetsdag) överföras till Teknisk 
rådgivare och lämplig Regional Försäljningschef som 
kontaktar Distributören och bokar möte för att bedöma de 
reklamerade varorna.
 
Petralana och den reklamerande Distributören ska proto-
kollföra mötet och bedöma visuellt den reklamerade pro-
dukten, hur den har förvarats, lagrats och transporterats, 
eller eventuellt monterats och använts.
 
Petralanas representant kan ta ett prov på den reklamerade 
varan, inklusive prov på reklamerade varor som har redan 
monterats på färdiga byggnader, för att undersöka på ett 
laboratorium.

I fall det blir nödvändigt att bedöma de reklamerade pro-
dukterna som kommission, meddelar Tekniska rådgivaren 
Distributören (per telefon, telefax eller e-post) om tiden för 
planerade reklamationskommissionens besök på plats.
 
Reklamationskommissionen är behörig att ta ut den färdigt 
monterade produkten och ta alla prov som ska prövas på 
laboratorium.
 
Om det råder tvivel om produktens kvalitet men produkten 
monteras trots att Distributören har anmält kvalitetsproblem 
till Petralana, tar Petralana inget ansvar för fel, brister eller 
kostnader i samband med detta.
 
Reklamation i samband med kvalitet ska anmälas till  
Petralana omedelbart, dock inte senare än 3 dagar efter den 
dag felet har upptäckts samt inte senare än 3 månader efter 
den dag produkten har levererats/mottagits.
 
Reklamation i samband med dolda fel ska anmälas ome-

delbart efter att felet har upptäckts, dock inte senare än 7 
dagar efter den dag felet har upptäckts.
 
Petralana tar inget ansvar för Distributörens fel eller fel som 
begicks av tredje personer, inklusive skador orsakade av 
felaktig användning, byggnadens projekterings- eller ut-
förandefel eller force majeure.

 
 
 
 
 

§6
SLUTBESTÄMMELSER

Allmänna leveransvillkor utför en integraldel av alla teck-
nade avtal.
 
Allmänna leveransvillkor kan ändras. I så fall meddelas Dist-
ributören om detta i skrift, 14 dagar innan dessa ändringar 
träder i kraft. I fall Distributören inte godkänner uppdaterade 
Allmänna leveransvillkor i skrift inom 7 dagar efter att ha 
fått meddelande om ändringar, upphävs avtalet den dag de 
uppdaterade Allmänna leveransvillkoren träder i kraft. Alla 
beställningar som har gjorts innan de uppdaterade Allmänna 
leveransvillkoren träder i kraft ska genomföras enligt gamla 
allmänna leveransvillkor.
 
Eventuella tvister som direkt eller indirekt uppstår i samband 
med avtalet där dessa Allmänna leveransvillkor ingår, ska 
prövas enligt den polska lagstiftningen.

Den domstol som blir behörig att pröva tvister som direkt 
eller indirekt uppstår i samband med avtal där dessa All-
männa leveransvillkor ingår, blir den domstol som är aktuellt 
behörig för Petralanas säte.
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INFO
 
PETRALANA S.A.
Januari 2017 

 
 
Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att kopiera och lagra texter som finns ovan eller någon av dess delar i något mekanisk kopie-
ringssystem, inklusive fotokopior, inspelningar, foton etc. utan att PETRALANA S.A.:s tidigare samtycke i skrift. Alla frågor om en möjlighet 
att använda det ovan stående material ska skickas till PETRALANA S.A.

UTLANDSKONTAKTER

TEKNISK RÅDGIVARE 
 
Mateusz Kluge 
+48 735 920 128
mateusz.kluge@petralana.eu

KUNDSERVICE AVDELNING
 
Kamila Kurzac 
+48 735 920 131
kamila.kurzac@petralana.eu

EXPORT FÖRSÄLJNINGSCHEFEN
 
Peter Nowack
+ 49 1520 8365 191
peter.nowack@petralana.eu


