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Teknisk Isolering
- Et fag i fokus
Isoleringsbranchens faglige uddannelser blev
sat i fokus i forbindelse med Foreningen af
Danske Isoleringsfirmaers 100 års jubilæum
den 13. februar 2004

Det af isolatørlærling Jesper Rasmussen udførte arbejde blev nøje vurderet
under lærlingekonkurrencen ved FDI´s 100 års jubilæum, her af direktør
Kurt Nykjær og direktør Allan Ploug.

www.dib-net.dk
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Så rundede foreningen de 100
år og i den forbindelse vil jeg
gerne benytte lejligheden til
at takke alle som mødte op til
vores reception, og som var
med til at gøre dagen til en
oplevelse for os. Samtidig vil
jeg takke for de flotte gaver
foreningen modtag i dagens
anledning.
Forårets næste store punkt er
overenskomstforhandlingerne.
De startede godt med et oplæg
til en landsdækkende overenskomst bygget op efter princippet i vest, men desværre

viste det sig at være umuligt at
komme igennem med, og det
ser ud til at det bliver forligsmanden, som kommer til at
afslutte forhandlingen.
Resultatet af vort arbejde,
mener vi selv i forhandlingsgruppen, er godt så efter en
test af regnearket til G-afsnittet
vil medlemmerne blive tilbudt
en kopi, og så er det jo frit at
tilpasse den til den enkelte
virksomhed.
Sidste nyt
Overenskomstforhandlingerne
er afsluttet.

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

BALLERUP
Tlf. 70 26 06 36
Fax 70 26 34 05
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KOLDING
Tlf. 70 22 99 33
Fax 70 26 03 77

Kurt Nykjær,
formand.

ÅRHUS
Tlf. 70 20 01 22
Fax 70 20 01 33

Altid
lige
ved
hånden...

E-mail: info@armadan.dk
www.armadan.dk
- et selskab i
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• Monteret med selvklæbende tape
på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af
varmerør og kondensisolering
• Lagerføres i mange dimensioner
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Teknisk Isolering
- Et fag i fokus
Isoleringsbranchens faglige uddannelser blev sat i fokus i
forbindelse med Foreningen af Danske Isoleringsfirmaers
100 års jubilæum den 13. februar 2004.

"100 år ung"
Der vil være brug for teknisk
isolering, og dermed også
veluddannede unge isolatører langt ud i fremtiden. ”100
år ung”, mottoet for Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer (FDI) i jubilæumsåret er
derfor velvalgt.
Det kom Dansk Industris
administrerende direktør
Hans Skov Christensen
blandt andet ind på i sin tale
ved Foreningen af Danske
Isoleringsfirmaers jubilæum.
Selvom FDI nu er 100 år, og
selvom der i de 100 år er
udført rigtig store mængder isoleringsarbejde, så er
energiforbrug og mulighederne for energibesparelser en af de mest vigtige
temaer på den politiske
dagsorden.
Lærlingekonkurrencen
Der var stor interesse hos jubilæumsgæsterne for den
konkurrence som blev gennemført under jubilæumsreceptionen i Dansk Design
Center, og hvor årets bedste
lærlinge dystede om, at kvalificere sig til den internationale
lærlingekonkurrence, som afvikles i september i Barcelona.
Vinderen af konkurrencen
blev i øvrigt Jesper Rasmussen, som er i lære hos Saki
Isolering ApS, som blev belønnet med kr. 3.500 til en
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rejse. Nummer 2 blev Kenneth Knudsen, Persolit A/S,
som fik kr. 1.500 til en rejse.
Vi håber at vores lærlingekonkurrence og vores nye
plakater i forbindelse med
jubilæet kan give omtale og
være med til at give en positiv oplevelse af faget, siger
FDI-formand Kurt Nykjær. Vi
har gjort et stort arbejde for
at gøre isolatøruddannelsen
spændende og lærerig. Nu
skal vi ”bare” have nogle
flere unge mennesker gjort
interesseret i faget.
Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer er en kombineret branche- og arbejdsgiverforening. Undertiden
ses også navnet Danske
Isoleringsfirmaers Brancheforening.
Overenskomstarbejdet
er et af foreningens
nøgleområder
Overenskomsterne for
isoleringsområdet dækker
under 1.000 medarbejdere,
men er delt i to overenskomster – en vest og en øst
for Storebælt. Der lykkedes
desværre ikke at få disse to
overenskomster samlet i en
ved jubilæumsårets overenskomstforhandlinger. Det
havde ellers været et godt
signal på nytænkning blandt
arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne.

Vinder af lærlingekonkurrencen blev Jesper Rasmussen.
Nr. 2 blev Kenneth Knudsen, som dermed vandt en rejsecheck
på kr. 1.500,00. Alle 5 fik diplom og velfortjent bifald.
Det er et levn fra gamle dage
med de to overenskomster.
For selv om den oprindelige
forening ”Fabrikantforeningen for Isoleringsområdet”
dækkede hele landet, blev
københavneriet for meget
for isoleringsfabrikanterne på
Fyn og i Jylland i 1939. Foreningen blev delt og var det
til 1973. I dag er der et godt
forhold mellem de mange
medlemmer, men det var
altså ikke tilstrækkeligt til at
få samlet overenskomstaftalerne. Dem skal der jo både
arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer til at blive
enige om.
Fra ler til mineraluld
Fra at være et fag, hvor
isoleringen bestod af ler,
gamle aviser og tangmåtter,
gik udviklingen over kiselgur
og isoleringsmåtter indsyet
i gråbrunt papir til lamelmåtterne omkring 1960. Og så
har isolatørerne fået bøjelige
rørskåle – ikke noget, man
drømte om for 50 år siden,
ligesom afslutninger med
pap og lærred er afløst af
pvc-folie mens asfaltpap er
udskiftet med alufolie. På
kølesiden er kork og varm
asfalt skiftet ud med cellegummi. Alt sammen har det
været med til at øge arbejds-

tempoet og dermed effektivisere erhvervet, fortæller Kurt
Nykjær.
– Jo, det er blevet lettere og
renere at være isolatør, men
det er ikke ensbetydende
med, at det ikke kræver
viden.I dag kræver faget højt
specialiserede håndværkere
med en faglig uddannelse.
Men så er isolatørerne også
klar til opgaver inden for utrolig mange områder f.eks. boliger, industri, skibe, køleinstallationer, varmeinstallationer, halmvarmeværker, asbestsanering og lydisolering.
Netop isoleringsspecialerne
viser, at der også de næste
mange år vil være brug for
isolatørerne. Udfordringerne
og kravene til optimal udnyttelse af energi bliver ikke
mindre med årene. F.eks. er
der op mod tre milliarder
indere og kinesere, som vil
melde sig som storforbrugere af energi, og det vil ikke
gøre kravene om effektiv
isolering og energiudnyttelse
mindre. Måske vil vi de kommende år se, at flere af FDI’s
medlemmer vil forsøge sig
på disse markeder.
Pionererne er allerede aktive
udenfor landets grænser.

Byggebranchen ruster sig
til korrekt isolering af rør
Pressemeddelelse fra Dansk
Standard, Tekniq, DIB og
Dansk Håndværk & Industri
Termisk isolering skal forhindre, at varmen fosser ud af
rørene med energispild og en
eksploderende varmeregning
til følge. Men danske isolatører
kæmper ofte med pladsproblemer, når de skal isolere
vand- og varmerør som loven
foreskriver det.
En ny vejledning fra Dansk
Standard skal gøre det nemt
og ligetil for byggeriets parter
at holde loven, når de projekterer, monterer og isolerer rør.
Den nye vejledning, DS/INF
152 ’Rørafstande til lovpligtig
rørisolering’, er en udløber
af byggebranchens løfte til
økonomi- og erhvervsminister
Bendt Bendtsen om større
fokus på, at termisk isolering af
rør bliver udført korrekt.
Bygningsreglementet kræver,
at rør til centralvarme og til
koldt og varmt brugsvand
isoleres i henhold til DS 452
’Termisk isolering af tekniske
installationer’. Det er derfor vigtigt, at rørene monteres, så der

både er plads til isolering med
den foreskrevne tykkelse og
til, at isolatørerne kan udføre
deres arbejde. Den nye vejledning gør det overskueligt for
rådgivere, arkitekter, bygherrer,
kontrollører, smede, installatører og isolatører at sikre sig,
at der er tilstrækkelig plads til
isoleringen mellem rørene og
mellem rør og loft eller væg.
Skærpet politisk
opmærksomhed
Termisk isolering af rør rydder
normalt ikke forsider, men har
haft politisk bevågenhed, siden
TV-programmet ’Rapporten’ i
2001 kunne afsløre mangelfuld
isolering af rørinstallationer til
centralvarme og varmt vand i
et nyrenoveret kollegiebyggeri
på Amager. Efterfølgende viste
en stikprøvekontrol fra 2002,
som Erhvervs- og Boligstyrelsen fik foretaget i en række
nyere eller nyrenoverede
ejendomme, at flertallet af de
ejendomme, der blev undersøgt, ikke overholdt kravene i
DS 452. Undersøgelsen viste
bl.a., at der typisk var problemer med isoleringstykkelsen
på fjernvarmerør, fordi der ikke

var plads nok mellem rørene til
den korrekte isolering.
Et hurtigt opslag i tabellen
DS/INF 152 er en vejledning
til installationsnormen DS
452:1999 ’Termisk isolering af
tekniske installationer’. Vejledningen skal medvirke til at sikre
tilstrækkelig plads til isolering
af de tekniske installationer, når
der skal afsættes afstande mellem rør og afstande fra rør til
vægge, loft, dragere og andre
bygningsdele. Med den nye
vejledning kan man, når man
kender rørdimensionen, hurtigt
og nemt aflæse de foreskrevne
afstande og isoleringstykkelser i en tabel. I nogle tilfælde
vil isoleringstykkelsen blive
lidt større, end hvis man selv
beregner de lovpligtige minimumskrav ud fra DS 452 og
DS 1102 ’Installationer i byggeriet – Rørledninger – Beregning
af pladsbehov’.
Den nye vejledning er udarbejdet af Dansk Standard i
samarbejde med Rockwool,
Isover, Tekniq - installatørernes
organisation, DS Håndværk &
Industri og DIB - Danske Isolatørers Brancheforening.

Tabellerne i vejledningen er
desuden trykt på et plastlamineret blad – en handy version
til brug ’on location’.
Yderligere information hos:
LARS RAVN-JENSEN
Projektleder i Dansk Standard
Tlf: 39 96 62 66 . E-mail: lrj@ds.dk

BIRGER CHRISTIANSEN
Teknisk konsulent i TEKNIQ
Installatørernes Organisation
Tlf: 77 41 15 71 . E-mail: bc@tekniq.dk

BJARNE CHRISTENSEN
Konsulent i
DS Håndværk & Industri
Tlf: 66 17 33 33 . E-mail: bch@ds-net.dk

LARS GRAFF
DANTEC Isolering og DIB
E-mail: lg@dantec-isolering.dk
Bestil standarderne
De tre publikationer
• DS/INF 152:2004
’Rørafstande til lovpligtig
rørisolering’
• DS 452:1999 ’Termisk isolering af tekniske installationer’
• DS 1102:1987 ’Installationer
i byggeriet – Rørledninger
– Beregning af pladsbehov’
kan alle bestilles hos Dansk
Standard på tlf: 39 96 61 31
eller e-mail: dssalg@ds.dk.

Generalforsamling FDI 2004
Kom til Silkeborg fredag d. 4. juni 2004
Oplev livet i de danske ferske farvande, og deltag samtidig i debatten
om aktiviteterne i Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer.
• Hvordan er konjunkturerne for branchen?
• Hvordan ser samfundet på kvaliteten i vores arbejde?
• Hvordan skal FDI tiltrække kvalificeret arbejdskraft?
• Hvordan blev overenskomsten forhandlet på plads
- og med hvilket resultat?
• Hvem skal styre aktiviteterne som bestyrelsesmedlemmer i
FDI i det kommende år.
Mød op til årets generalforsamling på Ferskvandscenteret i Silkeborg.
Der vil traditionen tro være festmiddag om aftenen med mulighed for
efterfølgende dans og hygge.
Under generalforsamlingen vil der blive arrangeret en tur for ledsagere til en seværdighed i omegnen.
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Legat til Trimmet Byggeri
Et legat under Rockwool Prisen 2004 anerkender Lauri Koskela, en af pionererne bag teoridannelsen Trimmet Byggeri,
der kan spille en central rolle i effektivisering af byggeriet.
Industrien har opnået
betydelige effektiviseringer
igennem de seneste årtier
Anderledes forholder det sig
i byggebranchen, der oplever
et stærkt stigende krav om
effektivitetsudvikling. Derfor
bliver Trimmet Byggeri et af
de helt centrale begreber i
den danske byggebranche
i de kommende år. Trimmet
Byggeri – også kaldet Lean
Construction - overfører effektivitetsprincipper fra industrien
til byggebranchen og gør op
med de kendte processer i
byggeriet.
Lean tænkningens praktiske
anvendelse kan øge byggeriets produktivitet, der har
været udsat for omfattende
kritik i en række rapporter,

fx regeringens task force redegørelse ’Byggeriets Fremtid’
fra 2000 og ’Staten som
Bygherre’ fra 2003. Teorien
falder således på et tørt sted
lige midt i den ophedede byggepolitiske debat.
En af de førende internationale forskere på området,
D.Sc. (Tech.) Lauri Koskela,
seniorforsker ved VTT Technical Research Centre i Finland,
anerkendes derfor med et
legat under Rockwool Prisen
2004. Lauri Koskela anses
også i Danmark for en af de
absolutte hovedkræfter bag
teoridannelsen. Legatet på
50.000 kr. skal øge fokus på
Lean Construction i Danmark,
bl.a. ved at finansiere forelæsninger med Koskela.

- når der skal
isoleres..!

Bjørn O. & List A/S · Tel. 57671727

- RØRANLÆG
- TANKANLÆG
- PROCESANLÆG
- SKIBSISOLERING
- ASBESTSANERING
- KØLE-/FRYSEANLÆG
- STØJ-/LYDISOLERING
NORISOL
Skælskør:
Industrivej 33
4230 Skælskør
Tlf. 58 19 50 50
Fax 58 19 60 60

NORISOL
Stokkemarke:
Vestre Landevej 290
4952 Stokkemarke
Tlf. 54 71 14 33
Fax 54 71 17 74

NORISOL
Fredericia:
Værkstedsvej 1
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 90 00
Fax 75 92 26 64

NORISOL
Aalborg:
Svendborgvej 15
9220 Aalborg Ø
Tlf. 96 35 22 22
Fax 96 35 22 33

NORISOL
Frederikshavn:
Knallen 2
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 90 66
Fax 98 42 91 17
NORISOL
Brøndby:
Industrivej 39-41
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 77 44
Fax 70 12 77 44

www.norisol.com

KULDE • VARME • LYD • BRAND
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Processer i fokus
Det centrale i Lean Construc-tion/Trimmet Byggeri
er at anskue byggeri som en
industriel produktion og sætte
fokus på samarbejde, læring,
værdiskabelse og omkostninger. På alle fire områder
gør Lean op med den vanlige
tænkning i branchen.
”Lean tænkningen sætter
processerne i centrum og
medvirker til et mere koordineret arbejdsflow for at øge
produktiviteten. Processerne
skal optimeres og samarbejdet
styrkes igennem hele værdikæden, akkurat som man gør
det i industrien. I byggeriet har
det allerede givet sig udslag
i bl.a. nye samarbejdsformer,
herunder partnering,” forklarer
Lauri Koskela.
Færre fejl og bedre indtjening
De første erfaringer med Lean
tænkningen i praksis viser,
at procestilgangen gør det
muligt at skabe forandringer
i byggebranchen, og allerede
nu kan man spore en voksende appetit på løbende
læring i den danske byggebranche. Erfaringer med
principperne er, at det giver
en kortere byggetid, færre fejl,
bedre indtjening, sikrere byggepladser og større arbejdsglæde.
Ifølge Lauri Koskela medvirker
de konkrete værktøjer fra Lean
Construction også til at øge
motivation og arbejdsglæde i
byggeprocessen. Han siger:
”Lean tænkningen har stor
betydning for den enkelte
medarbejder, som bliver
inddraget i planlægningen af
arbejdet i en helt anden grad,
end de blev tidligere. Det
giver øget produktivitet, men
også større udfordringer og
arbejdsglæde for den enkelte.
Dermed løfter hele branchen
sig, hvis entusiasmen hos den
enkelte øges.”

Fra Stanford og Toyota
til Danmark
Mange af de banebrydende
ideer bag Lean Construction
stammer fra arbejde udført
af Koskela i begyndelsen af
1990’erne på Stanford Universitetet i Californien, hvor han
forsøgte at tilpasse den moderne japanske produktionstænkning til byggeprocessen.
Specielt fandt han metoderne
brugt hos Toyota, der er kendt
som produktionsfilosofien
Lean Production, anvendelige
for byggebranchen.
Lean tænkningens teoreti-ske
ramme danner baggrund for
at kunne forstå bygge-processens særlige problemer og
skaber derfor øget forståelse
for, at øget produktivitet i
byggeriet skal komme via
udvikling. Nu er det op til byggeriets praktikere at omsætte
teori til praksis.
”Efter min mening er Danmark
et af de lande, hvor motivationen er høj for nye samarbejdsformer i byggeriet. Alle taler
om nødvendigheden af øget
effektivitet i byggeriet, uden at
det sker på bekostning af kvaliteten. Vi har prøvet at skabe
et teoretisk fundament for
produktionsledelse og en tilhørende metodemæssig platform for branchen. I Danmark
har man flere gode eksempler
på succesfuld implementering
af metoderne. Det betyder
dog ikke, at alle muligheder er
udtømt. Der kan stadig gøres
meget også i Danmark for at
øge effektiviteten i byggeriet,”
siger Lauri Koskela.
I august 2004 afholdes en
international Lean Construction konference ’IGLC 2004’ i
Helsingør, som skal medvirke
til at accelerere udbredelsen
af de nye ideer i hele Europa.
Læs mere om principper-ne
i Lean Contruction på www.
leanconstruction.dk.

Udmærkelse til KAIFLEX CONNECT.
Den sikre løsning !

1

Fikser pladematerialet
på røret

2

Læg nu pladen rundt
om røret

3

Luk den
selvklæbende søm

Større sikkerhed med min. 350 % større
klæbeflade end ved et 90° snit.
Dermed en hurtig og sikker løsning.

CONNECT blev på
ISO 2000 i Wiesbaden
valgt som en af de
5 bedste nyheder.

NU OGSÅ
LAGERFØRENDE
FORHANDLER

KAIMANN DANMARK ApS
Fabriksparken 44
DK-2600 Glostrup
Tel. 43 44 05 77
Fax 43 44 06 77

Øget komprimering
af ISOVER gør
isolering endnu
nemmere og billigere
Markedets mest komprimerede mineraluld er blevet
yderligere komprimeret, så
det nu er endnu nemmere
og billigere at håndtere
ISOVER glasuld på lagret,
under transporten og på
byggepladsen.
På www.isover.dk kan forhandlere og håndværkere nu selv beregne besparelsen ved at vælge
den komprimerede ISOVER
glasuld frem for stenuld.
- Vi har udviklet vores pakkeudstyr, så vi kan komprimere glasulden endnu mere, og det giver
store fordele gennem hele
forsyningskæden fra fabrik til
brugssted, siger salgsdirektør
Jan Riis Nielsen, Saint-Gobain
Isover a/s.
Den nye metode til komprimering omfatter produkter, som
anvendes til bygningsisolering.
I takt med at isoleringen
kommer til at fylde mindre,
bliver fordelene større ved at
vælge ISOVER glasuld frem for
stenuld.
- ISOVER fylder mindre, og det
gør håndteringen meget nemmere. Hver gang man håndterer en kvadratmeter palleteret
glasuld, skal man håndtere tre
gange så meget stenuld, siger
Jan Riis Nielsen.
I en pakke ISOVER (95/100 x
600 x 920 mm – lambda 37) er

der således 5,52 kvadratmeter
isolering mod 3,31 kvadratmeter i en pakke stenuld. Endvidere er der 25 pakker glasuld
på en palle mod 20 pakker på
en palle med stenuld. Samlet
set kan der derfor isoleres over
tre gange så mange kvadratmeter pr. kvadratmeter palleplads med ISOVER glasuld.
Komprimering sparer penge
Valget af glasuld frem for stenuld giver større effektivitet og
mindre omkostninger hos både
forhandlerne og på byggepladserne. Hos forhandleren medfører komprimeringen, at der
skal håndteres færre paller, når
produkterne skal hentes hjem,
køres på plads på lageret, og
igen når isoleringen skal ud til
byggepladsen.
- Regner man forskellen i håndteringsomkostninger ud pr.
kvadratmeter, vil man opdage,
ISOVER

Stenuld

Indeks

5,52

3,31

1,67

Antal pakker på en palle

25

20

1,25

= antal m2 isolering pr. palle

138

66,2

2,08

M2 i en pakke (100 mm - lambda 37)

Størrelsen på pallen i m2

1,44

2,16

0,67

= antal m2 isolering pr. m2 plads

95,8

30,6

3,13

ISOVER er blevet endnu mere komprimeret, og beregninger viser, at
der på byggepladsen ofte kan spares to kroner pr. kvadratmeter isolering ved håndtering af glasuld frem for stenuld, siger Jan Riis Nielsen,
Saint-Gobain Isover a/s.
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at der er store beløb at spare.
Håndterer man eksempelvis
50.000 kvadratmeter isolering
over lagret om året, kan man
spare helt op til 95.500 kr.
ved at vælge ISOVER glasuld
frem for stenuld, siger Jan Riis
Nielsen.
Den besparelse er Saint-Gobain Isover kommet frem til
ved at sætte timeprisen for
truck og chauffør til 350 kr.,
”huslejen” på lagerpladsen
til 100 kr. pr. kvadratmeter og
timeprisen for en lastbil med
chauffør til 400 kr.

Dernæst videre til brugsstedet,
som jo kan være på fjerde sal,
30 meter nede ad en gang,
siger Jan Riis Nielsen.

På www.isover.dk kan den
enkelte forhandler indtaste
egne tal og timepriser i et
beregningsprogram. Herefter
fremgår det af hjemmesiden,
hvor meget der kan spares
ved at vælge glasuld frem for
stenuld.

- Der er også stor forskel i udgifterne til håndtering af emballageaffald. Da den indpakkede
stenuld fylder langt mere end
glasuld, kræver den også mere
emballage, som det efterfølgende koster penge at komme
af med, siger Jan Riis Nielsen.

Beregn selv besparelser
På byggepladsen er der også
mange penge at spare på
en nemmere og hurtigere
håndtering af den stærkt komprimerede ISOVER bygningsisolering.

Besparelsen ved at arbejde med
glasuld frem for stenuld på
byggepladsen kan beregnes på
hjemmesiden www.isover.dk.
Håndteres der eksempelvis
5.000 kvadratmeter isolering
på en byggeplads, vil besparelsen være på 8.000 kr., hvis
timeprisen for en person og
kran er 350 kr., og det endvidere koster 1.000 kr. at komme
af med en ton affald.

- Isoleringen skal typisk
håndteres flere gange på byggepladsen. Først fra lastbilen til
en plads ved selve byggeriet.

Med den komprimerede glasuld er der isolering til flere kvadratmeter i hver pakke, så den
enkelte håndværker skal gå
færre gange. Hvis en håndværker eksempelvis koster 350 kr.
i timen, kan der derfor spares
cirka to kr. i håndteringsomkostninger pr. kvadratmeter
isolering ved at arbejde med
glasuld frem for stenuld.

Armacell udvider sit produktsortiment med beklædte
Armaflex-plader og -slanger
Til de højeste krav fra industrien: De nye, beklædte Armacell-isoleringsmaterialer Arma-Chek D og Arma-Chek S
Armacell har videreudviklet sit
isoleringssystem for teknisk
isolering til industrien: Med
Arma-Chek D og Arma-Chek S
tilbyder den verdensførende
producent af fleksibel teknisk
isolering nu også beklædt Armaflex. Armaflex, som er et
cellegummiprodukt, er forstærket med en overfladebeklædning af vævet glasfiber
og tilbydes i en sort udgave til
anvendelse i skibsbygningsog offshore-industrien (ArmaChek D) og i en sølvfarvet
variant til anvendelse i andre
industrielle områder (ArmaChek S). Begge produkter fås
som AF, NH og HT/ Armaflexplader og -slanger.
Isolering af industrielle anlæg
skal ofte leve op til specielt
høje krav. De er ofte udsat for
ekstreme, mekaniske belastninger. Derudover skal isoleringen også være resistent
over for fugtighed, snavs, olie
eller kemikalier fra produktionen. Hvis det drejer sig om
udendørs anlæg, skal man
også tage hensyn til vejret:
F.eks. vind, regn, sne, temperaturbelastninger, høj luftfug-

tighed og UV-stråling. Ved
skibs eller offshoreanlæg skal
rør og ventiler derudover også
beskyttes mod direkte kontakt
med saltvand. Her er standardløsninger ikke nok, hvis man
vil sikre en langvarig, sikker og
funktionsdygtig isolering.
Med Arma-Chek leverer
Armacell et specielt isoleringssystem til isolering af
industrielle anlæg, som også
er egnet til anvendelse under
maritime betingelser. Beklædte produkter som ArmaChek D og Arma-Chek S har
optimal overfladebeskyttelse
ved mekaniske påvirkninger
– nu på en omkostnings- og
tidsbesparende måde, men
alligevel forarbejdningsvenlig
udførelse, til fordel for både
brugere og installatører.

debeskyttelse i stedet for fx
pladebeklædning.
For at opnå en korrekt
forarbejdning af Arma-Chek
produkterne, tilbyder Armacell
en omfattende montagevejledning til alle Arma-Chek produkter. Kompendiet indeholder
anvisninger til forarbejdning af
det oprindelige Arma-Chek T,
til produkterne Arma-Chek D
og Arma-Chek S. Herudover
er der også forarbejdsningsanvisningertil beklædningsmaterialerne Arma-Chek D, S

og Arma-Chek R. I anskuelige
arbejdstrin viser håndbogen
bl.a. den korrekte montage af
forbeklædte slange- og plademateriale. Håndbogen kan i
første omgang hentes ned fra
Internettet
Naturligvis kan Arma-Chek D
og S beklædningssystemer
også installeres på anlæg som
allerede er isoleret med Armaflex. Beklædningssystemer
(væv) kan fås som rullevarer
i længder på 25 meter og
bredde på 1,10 m.

Arma-Chek S: Arma-Chek er beklædt med en aluminiumsfolie, og
blev udviklet til anvendelse inden for industrien, hvor det skal leve op
til særligt høje krav. Arma-Chek D: Desuden tilbyder Armacell med
Arma-Chek D også et produkt som er udviklet specielt til skibsbygnings- og offshore
industrien, men som
også er egnet til
andre områder.

Produktet leveres i to varianter: Arma-Chek S anbefales
specielt til anvendelse i
renrum og industrielle anlæg.
Arma-Chek D er primært udviklet til anvendelse i offshore
og skibsbygningen, men
også egnet til andre områder,
eller som almindelig overfla-
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FIRMA

PROFILEN
Siden virksomheden blev etableret i 1977 af Bent Mortensen i Boeslunde
ved Skælskør, er et utal af andre isoleringsfirmaer blevet købt op, og
dermed er Norisol blevet en af de største udbydere af teknisk isolering
i Skandinavien.

Norisol – lokalt i hele
Skandinavien
Norisols opbygning med
21 små lokale afdelinger i
Skandinavien og endnu flere
montørstationer gør samtidig virksomheden til noget
nært og lokalt, som både kan
byde ind på små opgaver,
men også kan samle kræfterne fra flere afdelinger og
byde ind på de helt store
entrepriser på internationalt
plan.
At man er lokal betyder
også, at man må tilpasse
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sine specialer til det lokale
marked. Derfor er de enkelte
afdelinger også forskellige
fra hinanden, men da man
samtidig har en god kommunikation og en udbygget
videndeling i koncernen, betyder det, at alle afdelingerne
kan tilbyde en mangeartet og
enestående ekspertise.
Norisols grundspecialer er
baseret på den traditionelle
isolering mod kulde, varme,
lyd og brand. Herudover
kommer en lang række af
andre specialer afledt af de
traditionelle, lige fra skibsaptering over facadebeklædning til stilladsudlejning.
Lydspecialister
Et af Norisols store kompetenceområder er lydområdet,
som har sin egen specialafdeling, der går på tværs af
organisationen. Her har man
nedsat en fælles skandinavisk ”lydgruppe”, hvor man
jævnligt samler den overordnede ekspertise til drøftelse
af udviklingsprojekter samt
specifikke opgaver.
Denne gruppe står altid til
rådighed for alle afdelin-
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ger, så kunderne over hele
Skandinavien sikres de mest
optimale løsninger på deres
lydproblemer, enten det
drejer sig om et akustisk problem eller indkapsling af en
støjkilde. Norisols seriøsitet
afspejles af, at man selv har
udarbejdet edb-programmer
som hjælpemidler til analysering af lydmålinger.
Stilladsudlejning
Et andet kompetenceområde
for Norisol er udlejning af
stilladser.
Det startede med indkøb af
stilladsmateriel til eget brug.
Efterhånden var der dog
indkøbt så meget materiale
og ansat så mange stilladsmedarbejdere, at det var
muligt at udføre stilladsarbejde også for andre. Dette
udviklede sig med årene til
en decideret stilladsafdeling.
Norisol kan ikke kun tilbyde
almindelige bygningsstilladser, men laver mange
specialopgaver, bl.a. med
hængestilladser på broer
samt på farlige arbejdspladser som transformerstationer etc.

NORISOL - lokalt i hele Skandinavien

2

Facaderenovering og anden
byggeteknik
Et af de hastigt voksende forretningsområder er indenfor
det byggetekniske regi. Nybyggeri og renovering med
sandwich-paneler udføres i
stigende grad, men også pladebeklædning og udsmykning af bygninger med specialfremstillede inddækninger
er en stor aktivitet. Til dette
har Norisol det mest moderne udstyr, så man kan løse
meget avancerede klippe- og
bukkeopgaver i mange forskellige typer tyndplade.

C. W. Obel koncernen, men
er med starten af det nye
år overtaget af 13 ledende
medarbejdere samt en kreds
af institutionelle og private
investorer.
Netop dette ejerskab er en
garanti for, at kunder og
andre samarbejdspartnere i
hele Norden ikke besværes
med store ændringer, men
fortsat kan forvente mindst
den samme gode og engagerede service som altid
– nemlig den bedste!

Generelt er Norisol en
virksomhed i stadig
udvikling
Støder man på isoleringsopgaver, der ikke findes en rationel løsning på, overgives de
til firmaets tværgående udviklingsafdeling for løsning af problemet. Gennem tiden har det
betydet en hel stribe af ”egenprodukter”, som man har sat
i produktion. Produkter der
udbydes gennem salgsselskabet Norisol Handel.

Billed 1:
Stillads med Monarflex-inddækning – et meget synligt
indslag ved Carlsberg i Valby.

Nye ejere
Norisol har gennem de
senere år været en del af
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Billed 2:
Inddækningsopgave på
Motortorpedobådshallen på
Holmen, København.
Billed 3:
Facadeinddækning i
forbindelse med overdækning
af Parken i København.
Billed 4:
Akustisk regulering
i børnehave.
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Nyt fra
Det Faglige Udvalg
for isoleringsfaget
Forsat tilskud til
voksenuddannelse
inden for isolering
I langt de fleste amter giver AF
(Arbejdsformidlingen) forsat
tilskud til uddannelse af personer over 25 år, som virksomhederne ønsker at uddanne til isolatør. Det er kun Sønderjylland,
Vejle og Viborg amt, der ikke
gives tilskud i 1. kvartal 2004.

Det er sjældent, at en voksenuddannelsesaftale er af
længere varighed. Tilskuddet
udbetales til virksomheden månedsvis bagud efter ansøgning.

Tilskudsmuligheder for
voksne
Virksomheden kan få et
tilskud på 35 kr. pr. time.
Tilskuddet søges hos AF i
amtet. Tilskuddet ydes i de
perioder, hvor voksenlærlingen
er i praktik i virksomheden og
kan ydes i de første 2 1/2 år af
uddannelsesforløbet.

Befordringstilskud
Virksomheden skal betale transportudgifterne i forbindelse
med skoleophold (billigste offentlig transport). AER refunderer 80% af udgiften.

Løn
Der skal udbetales minimum
mindsteløn inden for området i
uddannelsestiden.
Der kan udbetales normal løn.

Hvad gør man?
Tal med medarbejderne om
muligheden. Erfarne medar-

BALLERUP
ISOLERING A/S

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00

12

bejdere kan indgå i et
afkortet uddannelsesforløb.
Blanketter til meritansøgning kan rekvireres hos det faglige
udvalgs sekretariat
på telefon 35 87
87 87, hos Mona
Fasen eller Jan Mogensen.
Læs mere om tilskudsreglerne og meritreglerne på fagets
hjemmeside www.isoleringsfaget.dk, hvor meritskemaet
også kan hentes.

isolatørlærlinge, og allerede efter 1.
skole-periode kunne vende
tilbage til virksomheden med
praktiske færdigheder indenfor
isoleringsfaget.

Nyt PR og informationsmateriale om uddannelsen
Teknisk isolatør
Det faglige udvalg har fået udarbejdet nyt informationsmateriale om uddannelsen. Materialet vil i den kommende tid blive udsendt til alle erhvervsskoler, erhvervsvejlederer på kasser, samt godkendte praktikvirksomheder. Materialet kan
bestilles på www.isolerings-faget.dk, eller tlf. 35 87 87 87,
spørg efter Mona Fasen eller
Jan Mogensen.

Det faglige udvalg har besluttet, at det videre arbejde
med revision af uddannelsen,
skal ske i samarbejde med
skoler og faglærere. Uddannelsen forventes at blive
godkendt i den nye form i
løbet af 2004.

Erhvervsuddannelsen teknisk
isolering afkortes
Det faglige udvalg har på sit møde den 26. november 2003
be-sluttet, at arbejde videre
med afkortning af erhvervsuddannelsen teknisk isolatør.
Undervisningsministeriet har
tidligere givet tilsagn om, at
man i ministeriet vil være positiv over for at imødekomme
isoleringsfagets ønske om en
kortere uddannelse, med et
grundforløb på 10 uger, som
alene focuserer på isoleringsfagets uddannelsesbehov.
Den samlede skoleuddannelse
vil således kunne kortes ned
til mellem 35 og 40 uger og
lærlingene vil fra første dag på
skolen gå sammen med øvrige

Skoler har netop sat sig sammen for at aftale et nyt fælles
udbud af isoleringskurserne på
landsplan.

Nye efteruddannelsesmuligheder
Det faglige udvalg har netop
godkendt opdeling af de
”gamle” eksisterende kurser i
nye korte uddannelsesmoduler.

Kort fortalt betyder den ny
opdeling, at virksomheder og
medarbejdere fremover dels
kan få kortere efteruddannelsesforløb, dels har muligheder
for at sammensætte forløb der
passer til den enkelte.
Herudover vil der være mulighed for at etablere ny korte
uddannelsesforløb med meget
kort varsel, hvis der opstår
behov i brancen.
Redaktion
Jan Mogensen, 25.2.2004
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Hurtigere isolering
og intet spild
ved levering i fiksmål
Hvorfor bruge mere tid end nødvendigt ved at skære isoleringsmaterialet til, når man kan få det leveret i mål, der
passer til den specifikke opgave? Og hvorfor ikke undgå
spild og dermed besvær med at skaffe affald af vejen?

Argumenterne for at få eksempelvis ISOVER lamelmåtter leveret i mål er ikke til at
komme udenom, og projektleder Jens Henriksen fra
Persolit A/S, Greve Afdeling,
var da heller ikke i tvivl, da
han skulle bestille net- og
lamelmåtter til isolering af
cirka 300 kvadratmeter røggaskanal på Danmarks største affaldsforbrændningsanlæg, I/S Vestforbrændingen i
Glostrup.
- Standardlængden på en
rulle 80 mm ISOVER lamelmåtter er 3.000 mm. Vi fik
dem imidlertid leveret i en
længde på 2.280 mm, så det
passede med to ruller pr. omgang, idet rørenes diameter
er 1.100 mm, hvortil skal
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lægges det inderste lag netmåtte. Dermed undgik vi helt
at skære i lamelmåtterne,
siger Jens Henriksen.
Det tager tid at
”klippe og klistre”
Det er vanskeligt at opgøre
tidsbesparelsen nøjagtigt,
men hvis rullerne var leveret
i 3.000 mm, skulle halvdelen af dem skæres, og det
ville føre til et samlet ”spild”
på cirka 90 meter - eller 25
procent af den samlede
leverance!
- Vi ville ikke smide stykkerne
væk - men i stedet ”klistre”
dem sammen, og dermed
ville arbejdet komme til at
tage noget længere tid, siger
Jens Henriksen. Han mener,

- Hvis ikke ISOVER havde leveret i fiksmål, skulle der skæres i
63 ruller, og der ville opstå et samlet ”spild” på 90 meter,
som enten skulle smides væk eller lappes sammen, siger
projektleder Jens Henriksen fra Persolit A/S.

man som isolatør bør sikre
det mindst mulige spild. Det
giver fordele for såvel miljøet
som kunden og isolatøren
selv.
Røggaskanalerne hos I/S
Vestforbrændingen er en
midlertidig installation, der
formentlig vil blive nedtaget,
når anlægget efter planen
udvides med en sjette blok
om et par år.
Kanalerne isoleres for at
undgå varmetab samt korrosion som følge af kondenseret røggas.
Til det inderste lag isolering valgte Jens Henriksen
ISOVER netmåtte alu af stenuld på grund af, at medietemperaturen i kanalen er op
til 300 grader (en lamelmåtte
tåler ”kun” en temperatur på
op til 250 grader.)
- Det inderste lag 80 mm
trådvævsmåtte nedbringer
overfladetemperaturen til
under 200 grader, hvorfor vi
kan benytte alu lamelmåtte
til isolering af det yderste lag.
Dette er en fordel for os, da

den er betydeligt lettere at
arbejde med og billigere end
trådvævsmåtten, siger Jens
Henriksen fra Persolit.
ISOVER lamelmåtte en fordel
- Brugen af lamelmåtten har
endvidere den fordel, at hvis
kunden beslutter sig for, at
isoleringen skal pladeinddækkes, kan dette foretages
uden at skulle til at påsvejse
afstandsjern i lange baner, da
lamelmåtten er så trykstabil,
at en pladekappe kan monteres uden videre, siger Jens
Henriksen.
Persolit A/S er et privatejet
isoleringsfirma med hovedafdeling i Munkebo på Fyn,
hvor isolering af de store
skibe, der bygges på
Lindøværftet, er en stående
opgave. I alt er cirka 270
isolatører og 44 funktionærer beskæftiget i Munkebo
samt afdelinger i København,
Kalundborg, Vejle, Esbjerg og
Aalborg. Persolit har endvidere afdelinger i Sydafrika og
Litauen.
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30.000 kr. til forskning
i indeklima og effektivt
byggeri
Indeklima og trimmet byggeri stod på dagsordenen, da
indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
overrakte Rockwool Prisen 2004
Forbedret indeklima og
øget effektivitet i byggeriet
er i disse år væsentlige
indsatsområder for byggebranchen. Det blev slået
fast, da Rockwool Prisen
2004 blev overrakt i Ingeniørforeningens Mødecenter
i København fredag den
16. januar.
Rockwool Prisen er blevet
uddelt siden 1966 med det
formål at fremme udviklingen af dansk byggeri.

Hovedprisen på 250.000 kr.
gik til den svenske forskningsprofessor Jan Sundell
fra Danmarks Tekniske
Universitet. Han er en af
verdens førende indeklimaforskere, og prisen
skal give ham mulighed
for at udvide forskningen
i sammenhængen mellem
indeklima og allergi.
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen overrakte prisen til

Jan Sundell, hvis forskning
ministeren betegnede som
uhyre relevant:
”Udviklingen i overfølsomhedssygdomme er et kæmpestort problem. Vi ved i
dag ikke, hvad der forårsager astma og allergi, og der
er for lidt fokus på at afdække årsagerne. Derfor er jeg
glad for valget af Jan Sundell som modtager af Rockwool Prisen,” sagde Lars
Løkke Rasmussen, der understregede, at regeringen
prioriterer astma- og allergiområdet højt, og at øget
viden er afgørende for at
knække allergikurven.
Trimmet byggeri i
Danmark
Under Rockwool Prisen
2004 blev der også uddelt
et legat på 50.000 kr. til
seniorforsker Lauri Koskela
fra VTT Technical Reseach
Centre i Finland. Han er
en af hovedkræfterne bag
teorien om Lean Construc-

tion eller Trimmet Byggeri,
der overfører effektivitetsprincipper fra industrien til
bygebranchen.
”Trimmet Byggeri giver en
kortere byggetid, færre fejl,
bedre indtjening, sikrere
byggepladser og større
arbejdsglæde”, siger Lauri
Koskela, der skal bruge
prisen på en forelæsningsturne om Trimmet Byggeri
i Danmark.
Prisen til Lauri Koskela blev
overrakt af Curt Liliegreen,
direktør for Byggeriets Evalueringscenter.
Årets to prisoverrækkelser
er hhv. 29. og 30. prisuddeling fra Rockwool Prisen
siden 1966. Samlet for alle
årene er der uddelt over 4
millioner kroner.
Yderligere information fås
ved henvendelse til informationschef Hans Thiesen,
Rockwool A/S på telefon
46 56 16 16.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (t.h.)
overrækker Rockwool Prisen 2004 til indeklimaforsker
Jan Sundell (t.v.).
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Varmeisolering for at
forhindre en sundhedsskadelig spredning af
legionellabakterier i
drikkevandsledninger
En korekt isolering af varmt- og koldtvandsledninger
med Armacell isolering beskytter drikkevandsledninger mod uhensigtsmæssig afkøling henholdsvis
opvarmning.

Legionella bakterier - set i mikroskop.
Der sker regelmæssigt dødsfald på grund af legionellose
også kaldet legionellasyge.
Ifølge skøn fra Robert-KochInstituts bliver alene i Tyskland ca. 10.000 mennesker
syge på grund af denne form
for lungebetændelse, som
overføres via vand. Til de
tekniske forholdsregler hører
en korrekt isolering af varmtog koldtvandsledninger med
den rigtige isolering.
Legionella er en bakterie,
som via vandforsyningssystemet kan trænge ind
i drikkevandsledningerne i
bygninger. De formerer sig
primært i stillestående vand
ved temperatuer mellem 25
og 45° C. Bakterierne bliver
farlige hvis de indåndes som
små vanddråber (f.eks. som
aerosol ved brusebad). Specielt for kronisk syge, sengeliggende og mennesker
med et svagt immunforsvar
kan det medføre en omfattende form for lungebetændelse (legionnellose eller

legionærsyge). I 15 til 20%
af tilfældene ender sygdommen dødeligt. Robert-KochInstituttet skønner at der
årligt er op til 10.000 tilfælde
om året i Tyskland, hvor dog
kun ca. 5% registreres som
legionnellose.
Ved en vandtemperatur på
over 60° C dør bakterierne.
Temperaturen i varmtvandsledningerne bør derfor være
ca. 60° C. For at undgå en
sundhedsfarlig stigning af
legionellabakterier i drikkevandet findes der en
række drifts, byggetekniske
forholdsregler som kan
anvendes i kombination. Foruden at sikre en kontinuerlig
cirkulation af vand i ledningssystemet skal man også
undgå en uhensigtsmæssig
afkøling af varmtvandsledninger og opvarmning af
koldtvandsledninger.

cellestruktur og høj vanddampdiffusionstæthed for
at undgå kondensdannelse.
Ledningerne skal placeres i
tilstrækkelig afstand til varmekilder som f.eks. varme
rørledninger. Er dette ikke
muligt, skal ledningerne isoleres således, at vandkvaliteten ikke påvirkes af opvarmningen. Isoleringsevnen er
afhængig af isoleringsmaterialets varmeledeevne samt
isoleringstykkelsen. DIN
1988, del 2 angiver nogle retningslinier for den minimale
isoleringstykkelse af kolde
drikkevandsledninger (D). For
at begrænse varmetabet på
varme rørledninger DS 452

– Termisk isolering af tekniske installationer.
Armacell produkterne SH/Armaflex og Tubolit er velegnet
til isolering af varmt- og
koldtvandsledninger. Isoleringsmaterialerne blev udviklet specielt til anvendelse i
sanitære- og opvarmningsinstallationer. De har en tilpas
høj vanddampdiffusionsmodstand (My-værdi) som
– det viser erfaring – er fuldt
tilstrækkelig og lever op til
kravene for drikkevandsledninger. Materialets lukkede
cellestruktur forhindrer en
gennemfugtning af isoleringsmaterialet og dermed
korrosion på rørledningerne.

For at forhindre opvarmning af koldvandsrøret skal det placeres
væk fra andre varme rør eller varmekilder. Dette gøres bedst ved
(kondens)isolering af koldvandsrøret.

Til isolering af kolde drikkevandsledninger anbefales
det at anvende et isoleringsmateriale med en lukket
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MEDLEMSFORTEGNELSE FOR FORENINGEN
AF DANSKE ISOLERINGSFIRMAER
Medlemsliste pr. 1. april 2004

ØST

Allan Ploug A/S
Trekronergade 124, 2500 Valby
telf.: 3645 3636 fax 3645 3631

J C Isolering APS
Snedkervej 8, 2630 Taastrup
telf.: 4399 0702 fax 4399 0869

Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10, 4684 Holmegaard
telf.: 5556 2332 fax 5556 2390

Allan Ploug A/S
Acacievej 7, 4060 Kirke Såby
telf.: 4649 2369

J.S. Plade Isolering
v/Seppo Mäkela
Nørregårdsvej 76
2610 Rødovre

TOPisolering ApS
Parcelvej 7, 2670 Greve
telf.: 4390 1835 fax 4390 1501

B T Isolering ApS
Nordre Dragørvej 119
2791 Dragør
telf.: 3253 7774 fax 3253 1326
B. Bachs Isolering
Nøddeskellet 7, Kisserup
4300 Holbæk
telf.: 5946 2888
Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B, 2750 Ballerup
Telf.: 4466 6960 fax 4466 9600
Brdr. Christensen’s Monterings
& Isolerings Firma
Gasværksvej 2, 4930 Maribo
telf.: 5478 2188 fax 54783188
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9, 3480 Fredensborg
telf.: 4848 5380 fax 4848 2180

Kr. Dreyer A/S
Vigerslevvej 284B, 2500 Valby
telf.: 3630 4600 fax 3630 4605

Lindberg og Kjærholt
Isolering A/S
Åbakkevej 49, 2720 Vanløse
telf.: 5639 8084
Møllers Isolering
Blokhusvej 6, 2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859
Niverød Isolering
Engvej 6, 2990 Nivå
Norisol A/S
Industrivej 33
Postboks 70, 4230 Skælskør
telf.: 5819 5050 fax 5819 6060

Dansk Rørmærkning ApS
Sønderskovvej 6, 2740 Skovlunde
telf.: 4492 1266 fax 4492 0798

Norisol A/S
Industrivej 39-41, 2605 Brøndby
telf.: 7011 7744 fax 7012 7744

Dantec Rørisolering A/S
Vibeholms Alle 7, 2605 Brøndby
telf.: 4344 4319

Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455

H H Isolering
Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse
telf.: 4717 3347 fax 4717 3503
H H Isolering A/S
Vævergangen 18 A+B
2690 Karlslunde
telf.: 4615 0872 fax 4615 0486
Isenta Syd AB
c/o Anne Lykholt
Tårnbypark Alle 31 2.th
2770 Kastrup
ISOFIX Isoleringsfirma
H. Bro Larsen
Teglgårdsvej 503, 1. tv.
3050 Humlebæk
telf.: 4586 2451 fax 4586 2051
Isoleringsfirmaet Activ A/S
Højevej 14, 4900 Nakskov
telf.: 5491 0190 fax 5492 2567
Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239
Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Tåstrup Møllevej 4B
4300 Holbæk
telf.: 5943 2460
Isoren
Kløvermarken 23
2680 Solrød Strand
telf.: 5614 1919 fax 5614 2721
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Vimo Isolation ApS v/Gert Jønsson
Sct. Nilsvej 4, 3550 Slangerup
telf.: 4733 5056 fax 4738 1701

L.M. Isolering A/S
Københavnsvej 265
Postboks 349
4000 Roskilde
telf.: 4675 5494 fax 4675 5366

Brdr. Svensson A/S
Isolering & Stilladser
Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup
telf.: 3251 5677 fax 3252 5677

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

Total Isolering
Boeslunde Byvej 118
4242 Boeslunde
telf.: 5814 0376

Tune Isolering APS
Hvidkløvervej 2, Tune
4000 Roskilde
telf.: 4613 8010 fax 4613 6532

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
Tranemosevej 16
4070 Kirke Hyllinge
telf.: 4640 4741 fax 4640 3054
Roskilde Isoleringscenter A/S
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239
SN Gruppen A/S
Vandtårnsvej 110
2860 Søborg
telf.: 3969 0692 fax 3969 0662
S R Isolering A/S
Ringstedvej 178 C
Kvanløse 4300 Holbæk
telf.: 5918 3132 fax 5918 3132
Scanisol A/S
Industrivej 3
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
Svalemosevej 87 B
4671 Strøby
telf.: 5657 4849 fax 5657 4449

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

DIB nr. 2 - mandag den 17. maj 2004
Skal sendes til:
John Kristensen
DIB / co. Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften . 8382 Hinnerup
e-mail: dibblad@dib-net.dk

Medlem af:

TRYK: WWW.FN-TRYK.DK

MEDLEMSFORTEGNELSE FOR FORENINGEN
AF DANSKE ISOLERINGSFIRMAER
Medlemsliste pr. 1. april 2004

VEST

Altek Trading ApS
Engtoften 10, 8260 Viby J
telf.: 8611 8555 fax 8611 8487

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

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

B.L. Isolering ApS
Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV
telf.:6617 2074 fax 6617 2079

Jørgen Jensen Isolering A/S
Drastrup Skovvej 33 A
9200 Aalborg SV
telf.: 9818 8555 fax 9818 5373

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

Marine Isolering
Foldbakvej 68, 9870 Sindal
talf.: 9848 4814 fax 9848 4833

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

Norisol A/S
Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia
telf.: 7592 9000 fax 7592 2664

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N
Postboks 131
telf.: 7020 0631 fax 7020 0631

BV-Isolering v/Max Heydorn
Nørremarksvej 66, Sejet
8700 Horsens
telf.: 7568 2166 fax 7568 2187
C.C Isolering
v/J.L. Andersen
Nordfeldparken 7, 9400 Nr. Sundby
telf.: 9819 0711 fax 9817 4785
dan-isoleringsteknik
Flade Engvej 45
9900 Frederikshavn
telf.: 9843 3838 fax 9841 0038
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
Isolatør Jens Hansen’s eftf ApS
Svendborgvej 3-5, 5750 Ringe
telf. 6262 2393

Norisol A/S
Svendborgvej 15
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
Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206
5220 Odense SØ
telf.: 6615 8081 fax 6615 5081
Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg
telf.: 7513 8333 fax 7545 7444

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
PH Isolering
Kær Bygade 52, 6400 Sønderborg
telf.: 7442 4492 fax 7442 4492
Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, 8900 Randers
telf.: 8641 0201 fax 8640 6222

Silkeborg
Isoleringsforretning A/S
Hvinningsdalvej 84
8600 Silkeborg
telf.: 8681 6722 fax 8681 6722
Sydjydsk Isolering ApS
Industrivej 8, 6630 Rødding
telf.: 7484 1800 fax 7484 1801
Unitech Isolering A/S
Kirkeggårdsvej 3, Hørby
9500 Hobro
telf.: 9851 2009 fax 9851 2029
Vendsyssel
Isoleringsforretning ApS
Søndervang 42, 9800 Hjørring
telf.: 9892 1389 fax 9892 1318
Vest Isolering ApS
Guldagervej 107, Guldager
6710 Esbjerg V
telf.: 7511 6068 fax 7511 7298
Vestjysk Industriisolering ApS
Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig
telf.: 9781 0499 fax 9781 0259
Viborg Isolering
v/ Kay-Henning Pedersen
Hedevænget 68, 8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

Saki Isolering ApS
Knudsminde 16, 8300 Odder
telf.: 8654 5433 fax 8654 5533

- Skæring af formemner
- Fremstilling af rørlængder
- Fremstilling af tilskæringer
- Integreret afklipningsmodul
- Opmærkning af bukkelinjer
- Lokning
- Sikning
- Valsning
- Tværsikning
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Tak!

Mere ISOVER betyder mindre CO2-udledning

Med bedre isolering af bygninger kan CO2-udledningen begrænses
gevaldigt – til glæde for miljøet. Faktisk kan en enkelt familie typisk
skåne atmosfæren for 1 tons CO2 hvert år. Samtidig kan der spares
mange penge på varmeregningen. Klik ind på www.isover.dk, og
beregn, hvor meget du kan spare.

isover in-house

Det er lettere at isolere med ISOVER

