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Formanden har ordet
af lars graff, formand
februar 2007
Så er vi kommet godt ind i 2007!
Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt
år 2006, hvor byggebranchen har været
overophedet. Dette har gjort 2006 til et til
tider turbulent år.
Den 1. januar 2006 blev Kontrol Ordning
sat i gang. Vi har taget fat i en seriøs kvalitetsforbedring af vores arbejde. Systematiseret og velorganiseret. Det er ikke gået
uden opstartsproblemer. Der er netop
afholdt det 3. møde i rådet for Oplysning og Kontrolordningen, hvor det
er glædeligt at kunne konstatere at

- din isoleringsgrossist

mere fokus på ordningen har bevirket flere
anmeldelser fra medlemmerne. På trods af
dette, kniber det stadig en del i den vestlige
del af Danmark. Men mon ikke den øgede
fokus på kvalitet og oplysning vil bevirke,
at vi kan nå generalforsamlingens fulde
mål om en velfungerende ordning for hele
landet.
Ved det årlige DIB møde som blev afholdt
i Nyborg, præsenterede Isover deres nye
produkter og gennemgik betydningen af
den nye energimærkeordning for teknisk
isolering.
Vi fik en gennemgang af  2. generation af
Hygrowick som kaldes Hygrolock.
Ñ

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
KOLDING
ÅRHUS
KØBENHAVN
Tlf. 70 26 06 36 Tlf. 70 22 99 33 Tlf. 70 20 01 22 Tlf. 33 91 54 04
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Rockwool Universal Rørskål

NU ENDNU
STRRE
T
SORTIMENT
Markedets mest
alsidige rørisolering,
dækker nu dimensioner
til stort set
enhver opgave.
Her ser du det nye og større produktprogram
med rørdiameter op til 114 mm,
og hvor mange rørstykker der er i hver kasse.
+AN LEVERES MED OG UDEN TAPE
,EVERES KUN MED TAPE

Udv. rørdia.
15
18
22
25
28
35
38
42
48
51
54
60
64
76
89
102
108
114

20 mm
46
42
36
30
30
25
20
20
16
12
12
12

Isoleringstykkelse
30 mm
40 mm
50 mm
25
25
20
13
20
12
20
12
9
15
9
7
15
9
6
12
9
6
11
9
6
9
6
5
9
6
5
9
6
5
9
6
4
7
5
4
6
4
4
4
4

60 mm

4
4
4
4
4
4
3

Universal rørskål med tape
- endnu hurtigere montage
• Med selvklæbende tape på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af varmerør
og til kondensisolering

2OCKWOOL !3  (EDEHUSENE
4LF     % MAIL INFO ROCKWOOLDK )NTERNET WWWROCKWOOLDK

Formanden har ordet
Det vil nok kræve noget tilvænning at montere dette produkt uden de velkendte huller
i PVC-folien.
Kurt Nykær gennemgik de planer og kursustiltag som foreningen vil tilbyde til medlemmerne. Det har nu ført til et opstartskursus til Kontrolordningen samt et kursus i
DS 452, den 30. januar i Vamdrup.
Det nye nordiske samarbejde er nu
etableret, og det første møde blev holdt i
København.
På mødet blev der udvekslet erfaringer på
kryds at landene, og det er min opfattelse,
at det er de samme problemer som vi har
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i hverdagen: Mangel på arbejdskraft, for
få selvstændige isoleringsentrepriser og
manglende fokus på teknisk isolering i det
moderne byggeri.
Sverige var meget imponeret af Oplysnings
og Kontrol ordningen og mente af vi var 4
år foran med etableringen af en lignende
ordning i Sverige.
Ved at åbne op for muligheden for at optage Isoleringsproducenter i vores forening,
vil det efter min opfattelse betyde, at vi
sammen vil være meget stærkere i fremtiden og sammen kan lægge en mere langsigtet plan for isoleringsbranchen. Men det
er op til generalforsamlingen at beslutte,
om vi vil åbne op for denne mulighed.

År 2006 var et godt år for
isoleringsbranchen med meget høj
aktivitet. Aktiviteten har været så høj, at
mineraluldsfabrikanterne ikke længere
kunne løfte vores krav om levering af
materialer indenfor en rimelig tidshorisont.
Dette har bevirket at vi nu ikke kan
producere som tidligere. Hvis vi skal
se det positive i denne situation er det
vel, at vi nu har et mere jævnt flow i
udførelsen af arbejdet, da det ikke længere
er bemandingen, som er den største
flaskehals.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle et
Godt Nytår med forhåbning om et endnu
fremgangsrigt år 2007.  

Optimal marineisolering
med Isover ULTIMATE
”Isover ULTIMATE vejer
cirka en tredjedel mindre
end andre produkter
til marineisolering. Det
betyder, at man opnår en
væsentlig vægtbesparelse, der igen medfører
mindre brændstofforbrug og øget lasteevne.
Ved at reducere vægten
af isoleringen i toppen af
skibet opnår man endvidere en stabilitetsmæssig fordel,” siger projektleder Søren Mikkelsen fra
Offshore Marine Service i
Faaborg.

Firmaet har netop isoleret OMS
Pollux med Isover ULTIMATE.
Skibet har tidligere sejlet som
trawler og supportskib ved olieboreplatformene i Nordsøen.
Efter en fuldstændig renovering
og ombygning er det nu chartret ud som undersøgelsesskib
til et selskab, der vedligeholder
rørledninger under vandet.
Det 37 meter lange og ni meter
brede skib på 424 registertons
og med plads til en besætning
på 24, blev strippet fuldstændig, så alene skroget var
tilbage.

Herefter begyndte opbygningen, som var der tale om et
helt nyt skib, og overalt blev
der anvendt Isover ULTIMATE.

Isover ULTIMATE er
nemt at arbejde med
”OMS Pollux er det første skib
herhjemme, som er blevet isoleret med Isover ULTIMATE, der
netop er kommet på det danske marked. Vores erfaringer
med produktet er så gode, at
vi nu tager ULTIMATE med i de
projekter, vi har på tegnebrættet,” siger Søren Mikkelsen.
”ULTIMATE er et unikt produkt
- brandhæmmende med lav
vægt, stor stabilitet og fleksibilitet. Det giver en god lydisolering, og konstruktionerne gik
glat igennem Søfartsstyrelsens
støjmålinger,” fortæller Søren
Mikkelsen.
Isoleringsarbejdet blev udført af
Teknisk Isolering Fyn, og også
isolatør Ole Jonsson er begejstret:
”Det er både nemt og behageligt at arbejde med. Vi oplevede, at når vi skar pladerne i
et lille overmål, så foldede de
sig perfekt ud mellem spanterne og lukkede helt tæt til.

Isolering af motorrum med Isover ULTIMATE. Materialet folder
sig perfekt ud mellem spanterne og lukker hel tæt til.

Endvidere er produktet så
fleksibelt, at det i hele isoleringens tykkelse kan bøjes rundt
om stiverne,” fortæller Ole
Jonsson.
”Den lavere vægt sparer
isolatørerne for at løfte mange
tusinde kilo hver dag - både
under selve isoleringsarbejdet,
og når materialet transporteres
frem til brugsstedet,” tilføjer
den erfarne skibsisolatør.
   

Økonomisk og effektivt
til Floating Floor
Yderskotvæggene blev isoleret
med 80 mm ULTIMATE, bro og
motorrum med 2 x 30 mm, lagt
forskudt med folie på ydersiden
og tapet sammen.
Spanterne blev isoleret med 30
mm ULTIMATE ligeledes med
folie på ydersiden, og lofterne
med 60 mm.
Til Floating Floor blev der
anvendt den særlige trædefaste
ULTIMATE plade.
”Det er en både effektiv og
økonomisk løsning til Floating
Floor, idet man kan nøjes med
ét lag isolering i en tykkelse på
blot 50 mm,” siger Søren Mikkelsen.  

!

FAKTA

Isover ULTIMATE
•  Ikke-brandbar
IMO 799 (19)
•  Til brandhæmmende
dæk og bulkhead konstruktioner A15-A60
•  Let vægt og effektiv
brandbeskyttelse
•  Konstruktionerne
bliver lettere og mere
økonomiske
•  Hurtig, nem og økonomisk håndtering
•  Kan nemt bøjes
rundt om stivere
– mindre spild
•  Energibesparelse på
basis af god isoleringsevne _R 0,035 W (m.K)
ved 24 kg/m3 tæthed
•  Maks. servicetemperatur på op til 650 grader
•  Lydisolering på op til
70kPas/m2
•  Robust fugtbeskyttelse
i form af forstærket
aluminiumsfolie
•  Lager- og logistikmæssige fordele på grund
af den komprimerede  
og pladsbesparende
pakning
•  Leveres på paller

OMS Pollux fuldstændig ombygget og gennemisoleret med
Isover ULTIMATE - klar til nye opgaver som undersøgelsesskib.
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Vægekonceptet til
kondensisolering af kolde rør
Formålet med denne
artikel er at redegøre
for, at vægekonceptet
til kondensisolering af
kolde rør kan udføres på
to forskellige måder:

1. Det selvtørrende system:
HygroWick med fordampningshuller.
2. Det selvtætnende system:
HygroLock uden fordampningshuller.
I praksis vil de to udførelsesmåder lappe over hinanden. I
artiklen vil der blive redegjort
for, hvori de to udførelsesmåder
adskiller sig fra hinanden, og
hvor de overlapper hinanden.

Vægekonceptet
Både det selvtørrende system,
HygroWick og det selvtættende
system, HygroLock bygger på
vægekonceptet, som går ud på
ved vægevirkning (hårrørsvirk-

ning/kapillarledning) at suge
fugt fra et sted med lav temperatur og lavt damptryk (det
kolde rør) til et sted med højere
temperatur og højere damptryk
(isoleringens yderside), hvorfra
fugten (kondensvandet) kan
fordampe til omgivelserne.
Fugttransporten udad i vægen
er derfor modsat rettet fugtdiffusionen ind gennem isoleringsmaterialet.

HygroWick-systemet
er vist på figur 1
Den mængde fugt, der skal
kunne fordampe fra den
udragende del af vægen, skal
mindst være ligeså stor som
den mængde fugt (vanddamp),
der kan trænge ind gennem
isoleringen.
Hvor meget fugt (vanddamp)
der kan diffundere ind til det
kolde rør afhænger af, hvor tæt
isoleringen er.
Mineraluld i sig selv er meget
diffusionsåben og forsynes der-

for altid med en diffusionstæt
kappe, som regel en Alufolie,
der i princippet er helt tæt,
men i praksis vil den altid før
eller siden blive beskadiget og
derfor blive mere eller mindre
utæt.
Fugt vil også kunne trænge ind
ved afslutninger mod ventiler,
flanger m.v. og ved stropper
(ophæng).
Forsynes isoleringen med en
beskyttende kappe af PVCfolie (isogenopak) eller metal,
har man hidtil ment, at det var
nødvendigt at udstanse huller i
kappen, udfor den udragende
del af HygroWick-vægen.
Teori, forsøg og praksis har vist,
at det ikke er nødvendigt.

HygroLock-systemet
er vist på figur 2

Forklaringen er, at systemet
uden fordampningshuller i
den udvendige kappe bliver
selvtætnende
(HygroLock-systemet), så der
ikke kan diffundere fugt ind
gennem selve kappen elHygroWick
–
selvtørrende
system
ler
gennem langsgående og
HygroWick – selvtørrende system
rundgående overlapninger,
fordi der i den smalle spalte
imellem Alu-folie belægningen
1
1 Koldt rør
og den ydre kappe ret hurtigt
2 HygroWick vægestof
2
vil opbygges et vanddamptryk,
3 Mineraluldsisolering
3
4
4 Alu-folie/dampbremse
der er højere end damptrykket i
5 Udragende væge
den omgivende luft.
Dette skyldes, at når kondensfugten i vægen omkring det
5
kolde rør ved hårrørsvirkning
HygroLock – selvtætnende system
suges ud gennem slidsen i
isoleringen vil dets temperatur
A Omgivelser, Partielt damptryk:
1700 Pascal
HygroLock
– selvtætnende
B Det kolde rør ved kondensation:
870 Pascal system
og dermed damptrykket vokse
C Luftmellemrummet, mættet:
2200 Pascal
D Udadgående damptryk 2200 – 1700 = 500 Pascal
til mætningstrykket ved næsten
omgivelsernes temperatur på
Omgivelser : 23°C, 60% fugt
grund af isoleringen.
HygroLock
Dugpunkt:
15°C – selvtætnende system
Er for eksempel, som vist
på figuren, den omgivende
A Omgivelser, Partielt damptryk:
1700 Pascal
B Det kolde rør ved kondensation:
870 Pascal
lufttemperatur 23°C og den
A
C Luftmellemrummet, mættet:
2200 Pascal
D Udadgående damptryk 2200 – 1700 = 500 Pascal
B
relative luftfugtighed 60%, vil
C
damptrykket være 1700 Pa.

1

2

Omgivelser : 23°C, 60% fugt
Dugpunkt:
15°C
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Temperaturen af den fugtige
væge i mellemrummet mellem Alufolien og kappen vil på
grund af isoleringen kun være
lidt lavere end den omgivende
lufttemperatur, ca. 19°C og
mætningstrykket vil være
2200 Pa. Der vil altså være en
udadrettet damptrykforskel på
500 Pa.
Der vil derfor kun kunne
trænge fugt ind ved afslutninger mod ventiler, flanger og ved
ophæng. Afslutninger og gennembrydninger ved ophæng
skal derfor tætnes med mastic
(fugemasse) og ophængstropper bør isoleres som ekstra
sikkerhed mod at kondensvand
på stroppen ikke løber ned i
isoleringen.
Ventiler, flanger, aftapningshaner m.v. skal kondensisoleres særskilt med HygroWick
vægedug, der vikles omkring
ventiler m.v. og føres ud gennem isoleringen.
Såfremt den ydre kappe er
så åben i de langsgående og
rund gående overlapninger, at
der ikke opbygges et overtryk
i spalten mellem Alu-folie
belægningen og den ydre
kappe, bliver det selvtætnende
HygroLock-system af sig selv til
det selvtørrende HygroWicksystem. Såfremt der, som i
levnedsmiddelindustrien, stilles
krav om at den ydre kappe skal
kunne afvaskes, skal kappen
gøres helt tæt også i samlinger
og overlapninger, hvorfor man
skal være særlig omhyggelig
med også at og gøre afslutninger og gennembrydninger ved
ophæng helt tætte.  
For en mere detaljeret beskrivelse henvises til ISOVER' s
monteringsvejledning.
Vagn Korsgaard
Professor emeritus, DTU.

DIB's årlige medlemsmøde
Fredag den 10.
november 2006 mødtes
medlemmerne i Danske
Isoleringsfirmaers
Brancheforening på
Hotel Nyborg Strand til
det årlige medlemsmøde.
Mødet blev afholdt i
samarbejde med SaintGobain Isover A/S.

Formanden bød, vanen tro,
velkommen til det store
antal fremmødte medlemmer.
Teknisk konsulent Charlotte
Pedersen fra Isover redegjorde
for betydningen af regeringens
energispareplan af juni 2005,
som medfører en større fokus
på teknisk isolering.
I fremtiden er det regeringens
mål, at der skal satses kraftigt
på reduktion af energiforbruget
herunder især ved nybyggeri.
Alle bygninger skal energimærkes, og dette vil indbefatte: Opvarmning, ventilation, kølning,
varmt brugsvand, elforbrug til
anlæg mm. Der vil med andre
ord blive en hel anden fokus
på teknisk isolering. Teknisk
isolering skal være med på
bølgen, og vi skal overbevise
beslutningstagerne om, at der
er mange penge at spare ved
at efterisolere rør og beholdere.
Derfor udgiver Isover en guide,
der viser 'hvad du kan gøre'.
På baggrund af guiden vil man
kunne fortage prisbesparelsesberegninger over for kunden.
I forbindelse med regeringens
mål om nedbringelse af energiforbruget var det derfor meget
aktuelt, at formanden for Rådet
for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
Henrik Garver gav en status
for Oplysnings- og Kontrolordningens arbejde. I alt har der
været anmeldt 146 sager pr.
31. oktober 2006, heraf blev
96 udtaget til kontrol.

Efter en kort pause præsenterede professor emeritus, Vagn
Korsgaard, fra DTU meget
overbevisende Hygrowick 2.
generation, der skal bruges til
at opnå et stabilt fugtindhold,
når der skal kondensisoleres.
Korsgaard har trods sine 85
år medvirket til udviklingen af
produktet og svarede også på
kritiske spørgsmål fra salen.
Isover var mødt talstærkt op
med 10 mand og en enkelt
kvinde. De fortalte om Isovers
nyeste produkter samt varslede
nye forkortelser på varenumre,
som vil være at finde på fakturaerne fra nytår. Derudover
kunne Isover fortælle, at man
fortsat har høje forventninger
til markedet og forventer en
stigning på 2 % i 2007/2008.
Efter frokosten kunne Niels
Hansen, Norisol A/S fortælle
om, hvorfor en arbejdstime
aldrig koster det, den koster.
Det viser sig nemlig, at der til
selve grundlønstimen skal lægges en masse ekstra omkostninger oveni. Ved en nærmere
beregning viste det sig, at en
timeløn på 140 kr. reelt koster
firmaet 202 kr. Beregningsværktøjet er NetStat, som giver
et udmærket skøn på den
faktiske timeløn. Medlemmer af
DI/DIB kan via www.dibnet.dk
få en introduktion og adgang
til NetStat.

på omkring 100 om året. Der er
sket flere tiltag i at få tiltrukket
flere lærlinge, bl.a. ydes der et
økonomisk tilskud til praktikperioden samt en praktikpladspræmie.
Næstformand Kurt Nykjær
kunne fortælle, at der vil
blive afholdt et genopfriskningskursus i Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering samt et kursus i DS
452 den 30. januar 2007 hos
Rockwool i Vamdrup. Kurset
vil med udgangspunkt i et
praktisk eksempel belyse de
særlige forhold, som man skal
være opmærksom på, når man
planlægger isoleringsarbejde
omfattet af DS 452.

Formålet med at mødes med
repræsentanter for foreningerne var at dele og bruge
erfaringer landene imellem.
Lidt stolte kan DIB nok tillade
sig at være, idet vores svenske
kollegaer mente, at DIB på
Oplysnings- og Kontrolordningens niveau var 4-5 år foran.
Svenskerne syntes så godt om
Ordningen, at de overvejer at
etablere en lignende ordning.
Som afrunding på medlemsmødet præsenterede dramaturg Rune Green sine tanker
omkring en humoristisk tilgang
til lederjobbet og vigtigheden
af at have humoren med på
arbejdspladsen - og her var der
rigeligt at tale om.  

Efter næstformandens præsentation af kommende aktiviteter
i foreningsregi, fortalte Bjarne
Christensen, Ikas Isolering A/S
om brugen af kalkulationsprogrammet. En kort gennemgang
af programmet viste, hvor
enkelt og hurtigt man kan
beregne og afgive tilbud på
projekter. Der er en opdatering
af programmet undervejs.
Herefter var det Lars Graff tur
til at berette om et møde med
DIB's søsterforeninger, som
fandt sted i DI i august 2006.

Medlemmerne lytter opmærksomt.

I øjeblikket har DIB 56 medlemmer, og dette tal skal meget
gerne vokse i 2007. Derfor er
det vigtigt, at DIB's medlemmer
arbejder med at hverve potentielle medlemmer, og dette
kan nemmest ske i det daglige
arbejde ude på byggepladsen.
Foruden at få nye medlemmer
blev der også sat fokus på lærlingemanglen. Der har været en
tilgang på 26 lærlinge om året,
men det skulle meget gerne op

Peter Hedegaard fra Isover agerede spåmand og
kiggede dybt i krystalkuglen for de kommende år.
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Øget behov for brandsikring af bygninger
Nye skærpede brandkrav
til høje bygninger
har øget behov og
anvendelsesområder for
Rockwool Conlit.

Omfattende brande og terrorhandlinger som branden i
lufthavnen i Düsseldorf i 1996
og angrebet den 11. september
2001 på World Trade Centers tvillingtårne har skærpet
kravene til brandsikkerhed i
bygninger markant i det meste
af verden.
Det har betydet øget efterspørgsel og helt nye anvendelsesområder for Rockwool
Conlit, som Rockwool Koncernen introducerede i disse
dage for 25 år siden og som
her i jubilæumsåret er et af de
førende produkter på markedet

for passiv brandsikring i Europa.
Her i Danmark er markante
byggerier som DR-Byen, Operaen og Københavns Lufthavn
således brandsikret med Rockwool Conlit.

Gennembrud i
Tyskland og England
”Rockwool Conlit blev udviklet
i Danmark som koncernens
første brandprodukt i 1981,
og anvendt første gang til
brandbeskyttelse af de enorme
stålkonstruktioner i General
Motors store produktionshal i
Wien,” fortæller salgsdirektør
Ole Desler fra Rockwool A/S.
Siden slog Conlit igennem
på det tyske marked - bl.a. i
lufthavnen i München – og
i England i forbindelse med
byggeboomet i Docklands i

London, hvor den ene stålkonstruktion efter den anden skød
op i slutningen af 80’erne.
Bærende stålkonstruktioner
skal isoleres for at bevare
stabiliteten i tilfælde af brand.
Hvis stålet stå ubeskyttet, ville
dets bæreevne blive væsentligt
forringet i løbet af 6-8 minutter,
mens stålkonstruktioner, der
isoleres med Rockwool Conlit,
kan klare brand-påvirkninger i
op til 2 timer.
”Det har givet en stor efterspørgsel efter Conlit også her
i Danmark, hvor stål i stigende
grad anvendes til bærende konstruktioner,” siger Ole Desler
og peger på udbygningen af
Rigshospitalet, Ferrings høje
vartegn i Ørestaden, Siemens
Arena, City Waterfront samt
Bruuhns Galleri som andre
markante byggerier på dansk

grund, der er brandisoleret med
Conlit.

Konstant
produktudvikling
Conlits unikke brandisoleringsegenskaber anvendes i dag
til brandbeskyttelse af mange
andre emner end stålsøjler og
ståldragere takket være en
målrettet produktudvikling gennem årene.
Conlit benyttes således bl.a.
også til brandbeskyttelse af
stålpladetag, gasbeholdere og –
rør samt til lukning af gennemføringer, og senest indgår det
i en nyudviklet konstruktion,
der opgraderer betondæk, så
de kan leve op til Erhvervs- og
Byggestyrelsens nye skærpede
brandkrav i høje bygninger.
”Med baggrund i terrorangrebene den 11. september er
brandkravene til høje bygninger over 12 meter nu blevet
ændret, så bærende betondæk
skal have en brandmodstandsevne på mindst 120 minutter,
og det kan opnås med Conlit, der kan løse behovet for
etageadskillelser med dokumenterede egenskaber som
BS-bygningsdel 120. Endvidere
anvendes produktet til brandbeskyttelse af tunneler som
f.eks. metroen i London, ”slutter Ole Desler.  

Bærende stålkonstruktioner skal
isoleres for at bevare stabiliteten
i tilfælde af brand. På Ferrings
høje vartegn i Ørestaden er
Rockwool Conlit blevet benyttet
til dette formål.

   l   DIB Teknisk Isolering

De danske arkitekter Boje
Lundgaard og Lene Tranberg vandt
i maj 2002 Kulturministeriets åbne
internationale projektkonkurrence
om Skuespilhuset på
Kvæsthusbroen i København,
som skal stå færdigt om cirka 10
måneder.

ISOVER letter isoleringen
af Skuespilhusets rør
13 kilometer rør
skal isoleres, før Det
Kongelige Teater kan
tage sit nye Skuespilhus
på Kvæsthusbroen i
København i brug.
   
Det svarer til cirka 12 meter pr.
publikumsplads ved de i alt tre
scener, der indrettes i huset - en
stor scene med plads til 750, en
mindre scene med 250 pladser
og en prøvesal, der også kan
benyttes som intimscene med
100 pladser.
Til isoleringen af de 10 kilometer vand- og fjernvarmerør har
overmontør Erik Greve fra NCC
Serviceafdeling, som udfører
arbejdet, valgt ISOVER Lamelmåtter og Rørskåle.
”ISOVER’s produktprogram
kan løse alle opgaverne. Blandt
andet er der nogle steder, hvor
vi af pladshensyn - for at opnå
den korrekte isoleringsevne
- må benytte en lambdaværdi
helt ned til 0,032 - og denne
værdi har ISOVER Rørskåle Alucomfort,” fortæller Erik Greve.

er det endvidere vigtigt, at
tidsforbruget kan holdes på det
budgetterede niveau.
”ISOVER’s formstabilitet gør det
nemt at inddække materialet.
Når vi pakker en lamelmåtte
på 30 mm ud, ja, så er den 30
mm overalt,” siger den erfarne
overmontør, som har oplevet
andre fabrikater variere fra 28
til 32 mm, hvilket komplicerer
arbejdet med inddækningen.
Formstabiliteten skyldes, at
glasuldsfibrenes retning i
materialet kan styres temmelig
præcist under produktionen.
Når langt de fleste fibre kan
rejses op og stå lodret, øges
stabiliteten. Her har glasulden
en fordel, idet fibrene kan styres langt bedre end i stenuld.    

ISOVER pakkerne er,” siger Erik
Greve.
For eksempel vejer en kubikmeter ISOVER Rørskåle Alu-comfort 75 kilo pr. kubikmeter,
mens den tilsvarende vægt for
produkter af stenuld er cirka
120 kg.
”ISOVER skåner ryggen og sparer os for at bære rundt på en
masse helt unødvendige kilo,”
siger Erik Greve.
Han har arbejdet med isolering
i 35 år og blev leder af NCC’s
egen isoleringsafdeling i april
2006. Afdelingen fungerer på
almindelige markedsvilkår og

skal også være konkurrencedygtig, når der er tale om NCC
projekter. Ellers går arbejdet til
anden side.
”Vi startede på Skuespilhuset i
januar sidste år, men der kom
først rigtig gang i det i april.
Ved årsskiftet havde vi udført
cirka 70 procent af entreprisen,” fortæller Erik Greve.
Efter planen skal Det Kongelige
Teater have overrakt nøglerne
til det færdige Skuespilhus
mandag den 1. oktober 2007.
Torsdag den 14. februar 2008
er der premiere på den første
forestilling.  

ISOVER sparer
isolatørerne for et
samlet løft på fire tons
Erik Greve har op til otte isolatører i arbejde i Skuespilhuset,
og til opgaven medgår en forholdsvis stor mængde ISOVER
Lamelmåtter og Rørskåle.

Stor formstabilitet
I en så omfattende isoleringsentreprise som Skuespilhuset

”Derfor betyder materialets
vægt meget, og vi har ved flere
lejligheder talt om, hvor lette

Fire tons er, hvad isolatørerne slipper for at løfte ved at vælge
ISOVER frem for stenuld til Skuespilhuset. På billedet er isolatør
Jesper Kristensen i gang med isoleringsarbejdet.
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Firma

PROFILEN
Altisol
– en Lemvig-virksomhed
med masser af erfaring
Nyt medlem i brancheforeningen DIB er Altisol,
der er hjemmehørende
i Lemvig. Virksomheden
blev etableret i 1977, og
den nuværende indehaver Frank Stensgård
har været med siden
1986. Han overtog virksomheden i februar 2005.

- Vi har en række medarbejdere, der kender branchen godt

efter mange års ansættelse. Vi
kender kundernes behov for
produkter af høj kvalitet til en
konkurrencedygtig pris, fleksibilitet og ikke mindst levering til
det aftalte tidspunkt.
Udover indehaveren er der 9
medarbejdere på lønningslisten – flere med over 15 års
erfaring.
- Med udgangspunkt i Lemvig
arbejder vi i hele Danmark og
i hele Norden. Vort primære
forretningsområde er alt i
teknisk isolering. Ingen opgave
er for stor, og ingen opgave er
for lille. Altisol har efter vores
opfattelse en perfekt størrelse
til både at deltage i de store
nybyggerier og samtidig være
i stand til at servicere vore
mange faste kunder med f.eks.
reparationsarbejder.

Projekterne
Altisol har deltaget i mange
projekter i 2006.
Virksomheden har således
været leverandør til Schulstads
nye bagelinie i Holstebro, samt
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ved opførelsen af Kommunedatas EDB central i Ballerup, der
også var et meget omfattende
projekt.
- Vi har også leveret isolering til
en lang række varmeværker i
løbet af året. Det gælder både
inden for Danmarks grænser,
hvor mange værker skifter
brændselskilder, men også i
Sverige, hvor de mobile varmeværker skyder op flere og flere
steder. Lige nu er vi for første
gang på Grønland, hvor vi skal
levere isolering til et kraftværk i
Egedesminde.

af plader og rør som underleverandør til kolleger i branchen.
- Vi præfabrikerer naturligvis
disse produkter til vore egne
aktiviteter, men flere og flere
i branchen har fået øjnene op
for os som underleverandør.
Dette skyldes ikke mindst, at
vi på værkstedet råder over en
specialmaskine – en Mabi Bingo
fra Schweiz.

Også underleverandør

På denne maskine skærer vi
plader med rulleskær – altså
uden varmeudvikling, ligesom
vi ikke er begrænset af faste
pladelængder, oplyser Frank
Stensgård.

Et andet forretningsområde i
vækst for Altisol er produktion

Pladerne kommer til Lemvig
i coils, der vejer ca. 1.000 kg

– og Altisol er i stand til at
håndtere disse mængder.
Ordrerne kommer på fax eller
mail fra kolleger, og efter produktion på værkstedet leveres
de færdige plader, rør og fittings på EUR-paller direkte
på de ønskede byggepladser.
- Det er et område, vi i fremtiden også forventer os meget af
- Der er god efterspørgsel på
vores præfab, understreger
Frank Stensgård.
Virksomheden råder over 5
servicevogne og 3 lukkede
trailere. Bilerne er udstyret med

alt tænkeligt udstyr – bl.a. et
mobilt skumanlæg.
- Det er vigtigt for vores loyale
og engagerede medarbejdere,
at de råder over det rigtige
værktøj, når de skal løse opgaver ude i ”marken”. Lægger
man dertil en god portion af
den vestjyske mentalitet, hvor
de fleste jo forstår betydningen
af deres job i en større sammenhæng, så ser vi faktisk
ganske lyst på fremtiden.
Ordrebogen er godt fyldt op for
de første måneder i 2007, slutter Frank Stensgård.  
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DIB standard for Opmåling
og Pladefremstilling
Vidste du, at DIB har
udarbejdet en "Standard
for Opmåling og
Pladefremstilling" som er
tilgængelig for tekniske
isolatører?

Standarden har til formål at
etablere en rationel opmåling, bestilling og fremstilling
af tyndplader på værksteder,
arbejdspladser samt indgå i
fagskolernes undervisningsmateriale. Ud over Standarden
eksisterer der 2 typer fremstillingssedler for materiale/levering som hjælp til opmåling,
bestilling samt timeforbrug.

Standarden omfatter gængse
tyndpladeemner, som benyttes ved udførelse af teknisk
isolering. Alle, der udfører
denne type arbejder, kan med
fordel drage nytte af materialet. Standarden kan desuden
anvendes ved beregning af
tilbud, efterkalkulation samt
dokumentation.
Standarden og fremstillingssedler er udarbejdet af DIB
og koster hhv. 150 kr. og 25
kr. pr. blok, og kan rekvireres
af alle medlemmer af Danske
Isoleringsfirmaers Brancheforening gennem sekretariatet på
telefon 3377 3753.  
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Nu er det lovpligtigt
at energirenovere
Det er blevet lovpligtigt
at forbedre bygningers
energimæssige stand i
forbindelse med en lang
række renoveringer

Der skal fremover tænkes i
energirigtige løsninger, når bygninger skal renoveres. Nu er det
nemlig lovpligtigt for bygherren i en lang række tilfælde at
forbedre bygningens energimæssige stand ved renovering
af bygningen. Lovkravene er
fastsat i Bygningsreglementet,
der udkom i en ny version med
skærpede energikrav tidligere i
år. Udviklingschef Lasse Toft fra
Rockwool A/S fortæller:
”Når en bygning skal renoveres, er det vigtigt at være
opmærksom på de nye lovkrav.
Det gælder uanset, om det er
en bolig eller en erhvervsbygning. Fordelene er indlysende:
Energiforbedringer er en god
investering, der tjener sig hjem
i løbet af nogle år. Desuden
sikrer bygherren sig mod, at der

kan opstå juridisk slagsmål med
en fremtidig køber af ejendommen om, at boligen eller
bygningen burde have været
energiforbedret i forbindelse
med en renovering.” Lasse Toft
uddyber:
Energirenovering kan bl.a. omfatte efterisolering, udskiftning
af vinduer til lavenergivinduer
og forbedring af varmeinstallationen.
”Tankegangen bag lovkravet er
snusfornuftig: Når man alligevel
er i gang med at renovere,
er det ofte billigere at energiforbedre bygningen, end hvis
man alene skulle energirenovere.”

Gælder kun hvis det
er rentabelt
Reglerne for, hvornår en
bygning skal energirenoveres,
er imidlertid komplicerede, og
Rockwool A/S har derfor lagt
information ud på sin hjemmeside, der forklarer, hvornår det

er lovpligtigt at energirenovere
bygningen. På siden er der bl.a.
et beregningsprogram,
hvor man ved at indtaste tre tal
kan beregne, om en energirenovering er lovpligtig.
Kravene til at energiforbedringen gælder, hvis byggearbejdet
medfører en forandring af
klimaskærmen på mere end 25
procent. Det samme gælder,
hvis byggearbejdet vedrørende klimaskærmen udgør mere end 25 procent af
bygningens seneste offentlige
ejendomsvurdering (minus
grundprisen).
Energiforbedringen skal kun
gennemføres, hvis de enkelte

energibesparende foranstalt-ninger er rentable. Rentabiliteten udregnes efter en særlig
formel, som man kan læse
mere om på www.rockwool.dk.
”Det er til fordel for bygningsejeren, at bygningsreglementet
har et krav om, at energiforbedringen skal være rentabel
for at være lovpligtig. For så
opfylder ejeren ikke blot loven,
men sparer selv penge hvert
eneste år på energiforbedringen,” siger Lasse Toft.
Er der foretaget energimærkning af ejendommen, vil de rentable foranstaltninger sædvanligvis være dem, der fremgår af
energimærkningen.  

Vil du værehZakhi²cY^\!har vi en
isoleringsvirksomhed til salg
Top Isolering Grenaa A/S,
Teknologivej 14, 8500 Grenaa

Bygningen indeholder:
• Kontor
• Køkken/kantinefaciliteter
• Bad/omklædningsfaciliteter
• Værksted
Her er et fuldt udstyret værksted til
opgaver indenfor teknisk isolering.
Alle maskiner, lager, møbler og inventar
i øvrigt overtages ved ejerskifte.
Det bebyggede areal er på 350 kvm
og matrikel arealet udgør i alt 1968 kvm.
Opførelsesår er 1989.
Bygningen fremstår yderst velholdt og
er højisoleret og energirigtig.
Virksomheden er beliggende i et
industrikvarter.

Bygningsejere er nu lovmæssigt forpligtet til at forbedre
bygningens energimæssige stand ved større renoveringer. Der er
hjælp at hente til at finde ud af reglerne på www.rockwool.dk.

Henvendelse vedr. virksomheden kan ske til Esben Møller på
tlf. 86 32 66 66. Diskretion for alle henvendelser er en selvfølge.
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Byggeriets rådgivere får
kendskab til OKTI
Foreningen af Rådgivende Ingeniører er sammen med Dansk Byggeri,
Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Danske
Fjernvarmeværkers
Forening, Mineraluldsproducenterne og DIB
repræsenteret i Rådet for
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk
Isolering (OKTI).

Det betyder, at FRI, som
medlem af rådet, løbende
informeres om resultaterne af
de kontroller TÜV udfører på
isoleringsarbejder udført af ordningens medlemmer – og at FRI
kan informere sine medlemmer,
de rådgivende ingeniørvirksomheder, om ordningens resultater
og eksistens.

Styrken ved OKTI for de rådgivende ingeniører er, at de isoleringsfirmaer der er medlemmer
af ordningen jævnligt kontrolleres af TÜV, med henblik på,
om den gennemførte isolering på et projekt lever op til
gældende standard (DS 452).
Det betyder, at byggeprojekter
hvor isoleringsfirmaet deltager
i Oplysnings- og Kontrolordningen, med større sandsynlighed
vil blive udført isoleringsteknisk
som projekteret – og dermed
kunne opfylde kravene om
energibesparelser i BR95.
Vi har endnu ikke hørt om sager, hvor et byggeri ikke er blevet tildelt en ibrugtagningstilladelse, som følge af manglende
opfyldelse af de skærpede
energikrav i BR95. Men den
dag kommer. Derfor arbejder
byggeriets rådgivere med at

Et klassisk eksempel på manglende isolering grundet pladsmangel.
Det udførende isoleringsfirma har ansvar for at orientere bygherren
skriftligt via en afvigelsesrapport eller anden dokumentation.
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finde stadig bedre løsninger til
at imødegå de skærpede energikrav – og her er en af de lavthængende frugter, at sørge for
at projektere med tilstrækkelig
plads til den tekniske isolering,
i det omfang at dette lader sig
gøre i forhold til arkitektprojektet, samt at sikre, at den
udførte tekniske isolering lever
op til kravene i DS 452. Det er
i denne forbindelse, at OKTI
fungerer som garanti for, at
arbejdet er udført efter reglerne
– og at byggeriets ibrugtagning
derfor ikke falder på mangelfuldt isoleringsarbejde.
FRI sørger løbende for, gennem
nyhedsmails og hjemmeside,
at informere de rådgivende
ingeniører om OKTI. Et af de
centrale argumenter i denne
information er naturligvis, at
ordningen har fungeret i et lille
år, og at de udførte kontroller alle tilkendegiver et højt
kvalitetsniveau for den tekniske isolering der er udført af
ordningens medlemmer. Dette
er et kvalitetstegn. Næste
skridt bliver at sikre, at der
skal udarbejdes færrest mulige
afvigelsesrapporter. Dette stiller
krav til byggeriets øvrige parter,
for det er ikke tilstrækkeligt,
at isoleringsarbejdet er udført
perfekt, det er også nødvendigt
at projektering af teknikskakter
og installationer samt at det
udførte VVS arbejde lever op til
gældende normer og standarder. OKTI er med til at sætte
fokus på disse problemer.

Seneste skridt i FRI’s informationsindsats overfor rådgiverne,
er et fælles kursus for medlemmer af DIB og medlemmer af
FRI om DS 452 i januar 2007.
Fremadrettet vil de gentagne
problemer der kan udledes af
afvigelsesrapporter og TÜV’s
kontroller kunne udgøre et andet element i en informationsindsats til byggeriets rådgivere:
Hvor er det at gentagelsesfejl
i projektering og udførelse
skaber problemer for udførelsen af korrekt teknisk isolering?
Dette er et interessant spørgsmål, som OKTI er med til at
afklare. Inden FRI og de øvrige
medlemmer af Rådet for Oplysnings- og Kontrolordningen
for Teknisk Isolering begiver
sig ud i en informationsindsats
om gentagne fejl i udførelse og
projektering der hindrer korrekt udførelse af den tekniske
isolering, skal der dog skabes
et større datagrundlag end det
der foreligger i dag. Derfor er
det med forventning om bedre
muligheder for udførelse af den
tekniske isolering og styrkede
erfaringer for projektering af
energirigtigt byggeri, at rådet
afventer resultaterne af TÜV’s
kontroller i 2007.   
Henrik Garver
Analysechef i Foreningen af
Rådgivende Ingeniører, FRI
Formand for Rådet for
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk
Isolering.

Status for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
Tilbage i november 2005 blev
det fra Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening besluttet
at etablere Oplysnings- og
Kontrolordning for Teknisk
Isolering. Ordningen har nu
eksisteret i et år med stadig
stigende opbakning fra både
isoleringsfirmaer og branchens
interessenter. Efter et grundigt
forarbejde fungerer Ordningen
og pr. 15. december 2006 er
der i alt blevet anmeldt 225
sager, hvoraf 63 er kontrolleret.

Efter etableringen af Ordningen
kan problematikken vedrørende
tilstrækkelig plads til udførelse
af korrekt teknisk isolering
endelig dokumenteres. Ofte
viser det sig, at Vvs-arbejdet
hindrer udførelsen af isolering i
henhold til DS 452. Først efter
Vvs-arbejdet er udført, bliver
isolatøren kontaktet, hvorefter
problemet opdages. Pladsmanglen står som reglen ikke i
udbudsmaterialet men er ofte
et problem, som opstår senere i

byggeprocessen. Konsekvensen
er en reduktion i isoleringstykkelsen, og det er derfor vigtigt
at få budskabet om denne problematik ud til de rådgivende
ingeniører og entreprenører.  

Kontrolbesøg
Hvis du har fået udført teknisk
isoleringsarbejde og gerne vil

have udført en uvildig kontrol
af dette, er du altid velkommen til at kontakte Oplysnings- og Kontrolordningens
for Teknisk Isolerings sekretariat på telefon 3377 3753.
Du kan altid kigge forbi på
www.oktekniskisolering.dk og
læse mere om Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering.  

Her ses et klassisk eksempel på reduktion af isoleringstykkelse,
som følge af et forkert vvs-arbejde udført tidligere i byggefasen.
DIB Teknisk Isolering   l   15

To nye salgs-konsulenter til
Teknisk Isolering i Rockwool A/S
Rockwool A/S har
ansat Tonny Oest og
Søren Glenstrup som
salgskonsulenter i
Teknisk Isolering.
Tonny Oest tiltrådte stillingen
som salgskonsulent vest for
Storebælt den 1. september
2006. Han tager over efter
Peter Broberg, der går på
efterløn efter 18 år i Rockwool.
Tonny Oest, der er 40 år og
bor i Silkeborg, kommer til
Rockwool med 14 års salgserfaring - senest fra en stilling
som salgskonsulent i Linå A/S
hvor han har opnået indgående
erfaring med bl.a. projektsalg
og procesventilation.   

Den 1. oktober 2006 tiltrådte
Søren Glenstrup stillingen som
salgskonsulent øst for Storebælt. Han erstatter Michael
Kofoed, der er blevet udnævnt til salgschef i Udvendig
Tagisolering i Rockwool. Søren
Glenstrup, der er 43 år og bor
i Roskilde, har 25 års salgserfaring og kommer senest fra en
stilling som salgschef i Netto
perforering ApS.  

Søren Glenstrup (til venstre) og
Tonny Oest, Rockwool A/S ser
frem til et godt samarbejde med
kunder og samarbejdspartnere.

PRESSEMEDDELELSE
PRESSEMEDDELELSE

Verdens mindste termografikamera!
Verdens mindste termografikamera!
En milepæl i IR-teknologien er nået. Det første
termografikamera i verden, der er på størrelse
En milepæl
i IR-teknologien er nået. Det første
med
en mobiltelefon.
termografikamera i verden, der er på størrelse
med en mobiltelefon.

– når der skal isoleres...

Røranlæg
Tankanlæg
Skibsisolering
Brandisolering

Metric Industrial A/S præsenterer instrumentet Mob® M4, der er et infrarødt termografi kamera i verdensklasse. Trods den lille størrelse, er der fundet plads til alle de
gængse funktioner, som andre instrumenter i prisklassen typisk har. Disse funktioner
er f.eks. 8 valgfri paletter, auto- eller manuelt måleområde, lasersigte, indbygget digitalkamera, stemmekommentar, og et stort 2.2« TFT display. Apparatet er utrolig nemt
at betjene, og det robuste design gør termografi muligt mange fl ere steder hvor
det ikke tidligere var muligt på grund at udstyrets pris – eller den fysiske størrelse
på instrumentet.
Instrumentet har et måleområde fra –20 °C til + 250 °C og måler med en nøjagtighed
på +/- 2 °C.
Med instrumentet følger et kraftigt analyseprogram. Programmet kan overføre data
fra Mobir M4 via USB til computeren, hvorefter det er muligt at foretage en komplet
analyse af de lagrede målinger, samt at fremstille en målerapport.

Køle/fryseanlæg
Støj/lydisolering
SKÆLSKØR
STOKKEMARKE
AALBORG

Industrivej 33 · 4230 Skælskør · Tel. 58 19 50 50
Vestre Landevej 290 · 4952 Stokkemarke · Tel. 54 71 14 33
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Ø · Tel. 96 35 22 22

FREDERIKSHAVN
FREDERICIA
KØBENHAVN

Knallen 2 · 9900 Frederikshavn · Tel. 98 42 90 66
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia · Tel. 75 92 90 00
Industrivej 39 - 41 · 2605 Brøndby · Tel. 70 11 77 44

Instrumentet henvender sig til mange forskellige fagområder, eksempelvis;
www.norisol.com

Proceskontrol, el og elektronik, vvs, HVAC, varme, isolatører, automekaniske værksteder, bygningsinspektion, maskinindustri, militær, miljøkontrol, transport, maskinindustri, brandbekæmpelse og dyrlæger.
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9740 · Bjørn O. & List · 5767 1727

Procesanlæg

Erhvervsuddannelsen for voksne kan nu
gennemføres på AMU Syd i Kolding
EUC Nordvestsjælland
og AMU Syd er
blevet enige med Det
faglige udvalg om, at
erhvervsuddannelsen
for voksne nu kan
gennemføres på AMU
Syd i Kolding.

Det betyder, at alle de erfarne
medarbejdere kan gennemføre
uddannelsen på særlige tilrettede skoleforløb, som tilpasses
den enkelte medarbejderes
behov.
Fastlæggelse af den enkeltes
medarbejderes uddannelses-

behov kan fastlægges på et
afklaringsforløb (Individuelt
kompetence afklaringsforløb),
inden der indgås uddannelsesaftale. Ring til faglærer Flemming Rasmussen på AMU Syd,
mobil 25 24 07 71, og bestil
tid. Herudover ydes der normal
løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse). Godtgørelsen svarer til
max. dagpengesats.

Nyt tilskud fra det
faglige udvalg
For at fremme interessen for
brug af afklaringsforløbet har
det faglige udvalg besluttet,
at der fra Isoleringsbranchens

Kommende aktiviteter i DIB-regi
Ultimo marts 2007
Opdateringskursus for eksisterende kunder i IMC kalkulationsprogram
Den 27. april 2007
DIB generalforsamling 2007
Hotel Prindsen, Roskilde

Den 13. - 14. juni 2007
DM for isoleringslærlinge
Odense
Den 3. - 4. september 2008
FESI generalforsamling
Europæisk lærlingekonkurrence
København.  

OBS! Deadline på næste DIB-blad
DEADLINE FOR MATERIALER
TIL DIB-TEKNISK ISOLERING

DIB nr. 2 - mandag den 5. marts 2007
Skal sendes til:
DIB / co. Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
E-mail: dibblad@dib-net.dk

Uddannelsesfond kan ydes
støtte til kompetenceafklaring
af medarbejdere inden for
isoleringsfaget.
Tilskuddet kan gives til virksomheder, som for de berørte
medarbejdere indbetaler bidrag
til Uddannelsesfonden, dvs.
medarbejdere ansat i henhold
til overenskomsten mellem
Dansk Industri, DI og Fagligt
Fælles Forbund, 3F. Der kan
ydes et tilskud på kr. 1.200, pr.
medarbejder, forudsat at kompetenceafklaringen strækker sig
over min. tre hele dage. Ved en
evt. kortere afklaring, reduceres
tilskuddet forholdsmæssigt.

Tid til efteruddannelse?
Eller har I råd til lade være?
Hvis man vil holde på sine
medarbejdere i dag, og det
bør man jo nok, bl.a. da det er
svært at få nye. Er det en god
ide at tilbyde medarbejderne
efteruddannelse, altså investere
i medarbejderne, det er god
medarbejderpleje, samt god
virksomhedspolitik på sigt.
Skolerne kan kontaktes på følgende telefonnumre for aftale
om efteruddannelse:
AMU Syd: Telefon: 76 37 37 37
EUC Nordvestsjælland:
Telefon: 59 45 51 00.  

BALLERUP
ISOLERING A/S

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

Medlem af:

Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00
Tryk: www.rounborg.dk
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Medlemsfortegnelse for foreningen
af danske isoleringsfirmaer – ØST
Medlemsliste
pr. 1. februar 2007

Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B, 2750 Ballerup
Telf.: 4466 6960 fax 4466 9600

Dantec Rørisolering A/S
Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg
telf.: 4848 4319 fax 4848 0408

Activ A/S
Højevej 14, 4900 Nakskov
telf.: 5491 0190 fax 5492 2567

Brdr. Christensen’s Monterings
& Isolerings Firma
Gasværksvej 2, 4930 Maribo
telf.: 5478 2188 fax 54783188

H H Isolering
Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse
telf.: 4717 3347 fax 4717 3503

Andersen's Isolering ApS
Krakasvej 15, 3400 Hillerød
telf.: 4824 2056 fax 4824 2058
Allan Ploug A/S
Trekronergade 124, 2500 Valby
telf.: 3645 3636 fax 3645 3631
Allan Ploug A/S
Acacievej 7, 4060 Kirke Såby
telf.: 4649 2369
B T Isolering ApS
Brøndbyvetservej 129,
2605 Brøndby
telf.: 3253 7774 fax 3253 1326

Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9, 3480 Fredensborg
telf.: 4848 5380 fax 4848 2180
Brdr. Svensson A/S
Isolering & Stilladser
Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup
telf.: 3251 5677 fax 3252 5677
Dansk Rørmærkning ApS
Sønderskovvej 6, 2740 Skovlunde
telf.: 4492 1266 fax 4492 0798
Dantec Rørisolering A/S
Vibeholms Alle 7, 2605 Brøndby
telf.: 4344 4319

OBS!
DIB bladet holder flyttedag
I ikke mindre end syv år har John Kristensen fra Olaf Bahn
Isolering sammen med Mona Grosen, varetaget redaktionen af DIB-Teknisk Isolering. Men på grund af travlhed har
John Kristensen sammen med DIB's bestyrelses besluttet at
overdrage redaktionsansvaret til Sekretariatet for DIB. Det
er med en vis vemod, at John og Mona siger farvel til det
arbejde og det store ansvar, "men vi skal jo også have tid til
at passe vores forretning", siger John.
Derfor ønsker John Kristensen at takke alle, som gennem
årerne har bidraget med stof og ideer til bladet og ikke
mindst til bladets annoncører, og John håber, at alle fortsat
vil bistå DIB sekretariat med stof til artikler samt annoncer til
de fremtidige udgaver af DIB-Teknisk Isolering.
DIB-Teknisk Isolering er branchens samlingspunkt og samtidig også branchens stemme over for byggeriets parter.
Bladet sikrer, at der sættes fokus på aktuelle problemstillinger som tekniske isolatører og branchen står overfor. Bladet
distribueres til mere end 2.500 læsere.
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H H Isolering A/S
Vævergangen 18 A+B
2690 Karlslunde
telf.: 4615 0872 fax 4615 0486
J C Isolering ApS
Snedkervej 8, 2630 Taastrup
telf.: 4399 0702 fax 4399 0869
Kr. Dreyer A/S
Vigerslevvej 284B, 2500 Valby
telf.: 3630 4600 fax 3630 4605
L.M. Isolering ApS
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
telf.: 4675 5494 fax 4675 5495
Møllers Isolering
v/Inge Amter.
Blokhusvej 6, 2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859
Nivisol ApS
Engvej 6, 2990 Nivå
telf.: 4918 0521 fax: 4918 0522
Norisol A/S
Postboks 70, 4230 Skælskør
telf.: 5819 5050 fax 5819 6060
Norisol A/S
Industrivej 39-41, 2605 Brøndby
telf.: 7011 7744 fax 7012 7744
Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455
Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5, 4400 Kalundborg
telf.: 5951 6320 fax 5951 7825
PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20
2640 Hedehusene
telf.: 4656 0100 fax 4559 7079

Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge
telf.: 4640 4741 fax 4640 3054
Roskilde Isolering ApS
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239
SN Gruppen ApS
Ellekær 7
2730 Herlev
telf.: 3969 0692 fax 3969 0662
S R Isolering A/S
Ringstedvej 178 C
Kvanløse, 4300 Holbæk
telf.: 5918 3701 fax 5918 3132
Scanisol A/S
Industrivej 3-5
Postboks 119, 4600 Køge
telf.: 5665 7174 fax 5665 7386
Stabil Total Isolering ApS
Harrestrupvej 169
2740 Skovlunde
telf.: 4497 5766 fax 4497 4014
Svale Isolering ApS
Rengevej 25
4660 Store Hedding
telf.: 5657 4849 fax 5657 4449
Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10, 4684 Holmegaard
telf.: 5556 2332 fax 5556 2390
Terton ApS
Industriholmen 80
2650 Hvidovre
telf.: 3879 1133 fax 3879 0055
Total Isolering ApS
Boeslunde Byvej 118
4242 Boeslunde
telf.: 5819 2312
Vimo Isolation ApS
v/Gert Jønsson
Sct. Nilsvej 4, 3550 Slangerup
telf.: 4733 5056 fax 4738 1701

Medlemsfortegnelse for foreningen
af danske isoleringsfirmaer – VEST
Medlemsliste
pr. 1. februar 2007
Altek Trading ApS
Nydamsvej 43, 8362 Hørning
telf.: 8692 3390 fax 8682 3394
Altek Trading ApS
Skoleparken 116, 8330 Beder
telf.: 8611 8555 fax 8611 8487
B.L. Isolering ApS
Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV
telf.: 6617 2074 fax 6617 2079
BV-Isolering v/Max Heydorn
Kongevejen 81, Endelave
8700 Horsens
telf.: 7568 2166 fax 7568 2187
dan-isoleringsteknik
Havnepladsen 12, Bygn. 14
9900 Frederikshavn
telf.: 9843 3838 fax 9841 0038
Grenå Isolering ApS
Abildgaardsvej 5, 8570 Trustrup
telf.: 8633 4202 fax 8633 4868
Hasselager Isoleringsforretning ApS
Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager
telf.: 8628 3431 fax 8628 6519

IKAS Isolering A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
telf.: 8627 2877 fax 8627 2908

Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206
5220 Odense SØ
telf.: 6615 8081 fax 6615 5081

Isoleringsmester Jørgen Kynde
Hammeren 10, 6715 Esbjerg N
telf. 7516 8100 fax 7516 7530

Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg
telf.: 7513 8333 fax 7545 7444

Jørgen Jensen Isolering A/S
Fjordvej 27
9220 Aalborg ØST
telf.: 9818 8555 fax 9818 5373

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften, 8382 Hinnerup
telf.: 8621 0099 fax 8621 5114

Kaefer ApS
Blytækkervej 3, Erritsø
7000 Fredericia
telf.: 7362 6062 fax 7362 6061
Marine Isolering
Foldbakvej 68, 9870 Sindal
talf.: 9848 4814 fax 9848 4833
Norisol A/S
Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia
telf.: 7592 9000 fax 7592 2664
Norisol A/S
P. Box 8233, 9220 Aalborg Øst
telf.: 9635 2222 fax 9635 2233
Norisol A/S
Knallen 2, 9900 Frederikshavn
telf.: 9842 9066 fax 9842 9117

Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, 8900 Randers
telf.: 8641 0201 fax 8640 6222
Saki Isolering ApS
Knudsminde 16, 8300 Odder
telf.: 8654 5433 fax 8654 5533
Silkeborg
Isoleringsforretning A/S
Hvinningsdalvej 84
8600 Silkeborg
telf.: 8681 6722 fax 8681 6722

Palcon Plade-Isolering
v/Palle Sørensen
Hjulmagervej 15 A, 7100 Vejle
telf.: 7585 9244 fax 7585 9245

Sydjydsk Isolering ApS
Industrivej 8, 6630 Rødding
telf.: 7484 1800 fax 7484 1801

Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103, 5330 Munkebo
telf.: 6597 4450 fax 6597 6780

Teknisk Isolering Fyn ApS
Allerepvej 35, 5672 Broby
telf.: 6263 1393

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N
telf.: 7020 0631 fax 7020 0631

Unitech Isolering A/S
Kirkeggårdsvej 3, Hørby
9500 Hobro
telf.: 9851 2009 fax 9851 2029

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2, 7100 Vejle
telf.: 7582 1722 fax 7582 1973
Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17
9400 Nørresundby
telf.: 9632 1030 fax 9632 1039

Vest Isolering ApS
Guldagervej 107, Guldager
6710 Esbjerg V
telf.: 7511 6068 fax 7511 7298
Viborg Isolering
v/ Kay-Henning Pedersen
Hedevænget 68, 8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

Kolofon
Redaktionen
DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
co. Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Telefon 33 77 33 77
Telefax 33 77 33 00
E-mail: dibblad@dib-net.dk

Udgiver
DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
co. Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Telefon 33 77 33 77
Telefax 33 77 33 00
E-mail: dibblad@dib-net.dk

Annoncer
DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
co. Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Telefon 33 77 33 77
Telefax 33 77 33 00
E-mail: dibblad@dib-net.dk

Tryk
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
Telefon 97 42 23 44
Telefax 97 41 04 70
E-mail: info@rounborg.dk
www.rounborg.dk
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
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