
Part of the ROCKWOOL Group

Psst.
När avfall blir en resurs
Rockfon återvinningssystem.

Sounds Beautiful



DITT BIDRAG TILL EN 
CIRKULÄR EKONOMI
Rockfon har tillsammans med ROCKWOOL 
etablerat ett samarbete om återvinning av 
använda undertaksskivor. Det kan vara spill 
från arbetsplatser eller demonterade Rockfon 
undertaksskivor från renoveringsprojekt där man 
installerar nya Rockfon akustiklösningar. 

Stenullsskivorna granuleras i ett slutet system och 
återanvänds i produktionen till nya högkvalitativa 
stenullsprodukter

ROCKFON ÄR 
DIN HÅLLBARA 
BYGGPARTNER

Med Rockfons återvinningssystem och det faktum att 
produkterna är lätta att demontera, kan ditt bygge tjäna flera 
poäng i byggnadscertiferieringssystem som LEED, BREEAM 
och MILJÖBYGGNAD.

Om du behöver ytterligare information om en Rockfon produkt 
hänvisar vi till vår hemsida www.rockfon.se.

Alla certifieringar och deklarationer kan laddas ner från hemsidan 
eller beställas på info@rockfon.se.*) 

*) Källa: ROCKWOOL Sustainability report 2019

Byggbranschen står för ca 1/3 av allt globalt avfall, varav 
stora delar skickas till soptippar. *) Det är viktigt att vi 
ökar mängden återanvända material i produktionen av 
nya produkter och minskar mängden avfall och därmed 
också minskar påverkan på miljön.

Genom att använda Rockfons återvinningssystem kan du 
bidra till en bättre miljö genom att minska avfallet och 
användningen av primära råvaror. 

VAD GÖR VÅRA PRODUKTER CIRKULÄRA?

Lång livslängd 
på upp till 30 år.

Samma höga kvalitet även 
med återvunnet innehåll. Våra akustiska undertaksskivor 

av stenull innehåller mycket 
återvunnet material*.

Basalt är ett outsinligt råmaterial. 
Varje år producerar jorden 38.000 

gånger mer vulkaniska sten än 
ROCKWOOL använder på ett helt år

Vårat obrutna återvinningssystem säkerställer 
att använd stenull blir återanvänd.

Undertaksskivor är lätta att 
demontera och sortera.

*För att se exakt hur mycket återvunnet 
material som ingår i en produkt hänvisar 

vi till våra EPD på www.rockfon.se
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VAD GÖR VÅRA PRODUKTER CIRKULÄRA?

TILLSAMMANS SLUTER VI KRETSLOPPET
Byggplats

Rockfon återvinningssystem

Användning av 
produkter

Produktion 
av Rockfon 

akustiklösningar
Lång 
livslängd

Uttjänta produkter

 Med vårt återvinningssystem investerar vi tillsammans i en bättre 
och mer hållbar framtid för kommande generationer.  

Magdalini Psarra, Sustainability Manager, Rockfon

SÅHÄR GÅR DET TILL 
1.  Kontakta ROCKWOOL eller Rockfon. 

Vi behöver få en uppfattning om till exempel beräknad 
mängd spill/ rivningsmaterial som ska tas om hand, 
geografisk placering av projektet, typ av ROCKWOOL 
eller Rockfon material som används och tidsplan. När vi 
fått det av er kontaktar vi aktuella återvinningsföretag 
och presenterar ett förslag på upplägg för er.

2.  Avtal med återvinningsföretaget. 
När det återvinningsföretag har valts, som passar 
bäst för aktuellt projekt, skrivs ett avtal mellan 
entreprenören och återvinningsföretaget. Där beskrivs 
formerna för materialåtervinningen och även kostnader.

3.  Stenullen samlas in. 
När valt kärl/container har körts ut samlas materialet 
in enligt överenskommelse. Återvinningsföretaget 
tömmer när det behövs.

4.  Materialet sorteras och kontrolleras. 
Återvinningsföretaget hanterar sedan stenullen 
för att säkerställa att den lever upp till våra 
kvalitetsspecifikationer.

5.  Transport till fabrik. 
När en lastbil kan fyllas med kontrollerat, komprimerat 
material skickas det till ROCKWOOL fabrik.

6.  Materialet återvinns. 
I fabriken går den återvunna stenullen in i produktionen 
igen och blir till nya ROCKWOOL produkter.
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Rockfon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se
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instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOffical

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as


