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Formanden har ordet
December 2003
Efter et velbesøgt medlemsmøde

som symboliserer udvikling og

på Koldingfjord nærmer vi os nu

fremtid, hvilket også skulle ken-

årets afslutning, afslutningen på

detegne vor forening fremover.

Kurt Nykjær,
formand.

overenskomstperioden, samt vor
forenings 100 års jubilæum.

I forbindelse med receptionen afholder vi en lærlingekonkurrence,

Som nævnt andet steds i bladet

hvor vi håber at finde den lærling,

afholdes der i den anledning en

som skal repræsentere os på

reception i Dansk Design Center,

den internationale konkurrence i

hvor vi håber at se mange kol-

Barcelona til september.

leger, venner og samarbejdspartnere. Da vi på grund af overens-

Med ønsket om at se mange af

komstforhandlingerne ikke kunne

jer til vore arrangementer i det

være i DI-Huset denne dag, valgte

kommende år, ønskes I en rigtig

vi en lokalitet lige i nærheden,

glædelig jul samt et godt nytår.

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Altid
lige
ved
hånden...
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FESI dokumenter
snart på DIB-net

Nyt fra Det faglige
udvalg for isoleringsfaget

FESI er den europæiske
sammenslutning af isoleringsentreprenører. Blandt
sammenslutningens aktiviteter er udarbejdelse af en
række branchedokumenter,
en slags standarder, som
skulle være til nytte for isoleringsentreprenørerne.

Erhvervsuddannelsen
teknisk isolering afkortes
Det faglige udvalg har på
sit møde den 26. november
2003 besluttet, 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.

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES SYNDICATS
D'ENTREPRISES D'ISOLATION

EUROPEAN FEDERATION
OF ASSOCIATIONS
OF INSULATION CONTRACTORS

FESI er den europæiske sammenslutning af foreninger for isoleringsentreprenører, dvs. en
paraplyorganisation for foreninger som DIB. Organisationen stiftedes i 1970 og har i dag,
foruden 15 EU lande, også Kroatien og Polen som medlemmer.
FESI holder to møder om året, senest har DIB netop stået for afholdelse af et vellykket FESI
møde i København.

Dokumenterne udarbejdes på
engelsk og flere af dem er oversat til tysk. For nogle af dokumenterne er der desværre
en tendens til, at der går lidt
’videnskab’ i dem, så de kan
forekomme noget tunge. Måske kan man alligevel finde
nogle guldkorn i dem. Derfor
bliver FESI dokumenterne
snarest lagt ud på DIB-net.
I første omgang dog kun
de der findes på
digital form, som er:
FESI Document 04:
Working manual: System
for measurement and
recording for industrial
insulation cladding.
(February 1995).
FESI Document 05:
Problems associated with
the warranty of specified
surface temperatures.
(October 1994).
FESI Document 06:
High profitability through
ecologically based insulation thicknesses.
(October 1994).
FESI Document 08:
Principles of cold insulation.
(May 1997).
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FESI Document 09:
Principles of metal corrosion.
(May 1997).

jeg siden 2001 har været
med til at udarbejde. Her har
jeg især forventninger til, at
den kommende A6 ‘Indu-

strial acoustics’ kan blive til
en vis nytte for DIBs medlemmer.
Peder Lykkeberg

FESI Document 10:
Corrosion under insulation: Problems and
solutions.
(May 2001).
FESI Document 11:
Problems of thermal
stress in metal reinforcements of large-dimensional objects with elevated
service temperatures.
(1998).
FESI Document 12:
Design of cold insulation
to prevent formation of
condensation.
(May 1998).
FESI Document A2:
Basics of acoustics.
(May 2000).
FESI Document A3:
Product characteristics
– Acoustic insulation,
absorption, attenuation”.
(September 2002).
Jeg vil ved senere lejlighed
komme nærmere ind på de
akustiske dokumenter, som

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

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.
Succes med ny annoncering
efter lærlinge på nettet
Det faglige udvalg har
ændret sin service over for
virksomheder der søger
lærlinge. Der sendes forsat
opslag ud til tekniske skoler,
AMU-centre og AF i det nærområde, hvor virksomheden
er hjemhørende om at virksomheden søger lærling. AF
sætter nu opslaget på hjemmesiden: www.jobindex.dk.
Herudover sætter det faglige
udvalg annonceringen på
www.praktikpladsen.dk og
www.isoleringsfaget.dk.
Alle de virksomheder der
har fået denne synliggørelse

har meldt positivt tilbage.
Synliggørelsen har endvidere betydet at besøget på
isoleringsfagets hjemmeside
er femdoblet!
Hvis jeres virksomhed
ønsker en ny lærling, samt
synliggørelse på nettet, så
kontakt Jan Mogensen på tlf.
35 87 87 32.
Nyt AMU
AMU kurserne er ændret pr.
1.1.2004. De gamle kurser
inden for teknisk isolering er
opdelt i nye kortere uddannelsesmål, endvidere er der
kommet nye uddannelsesmål til.
Skolerne kan sammensætte
de korte uddannelser helt
fleksibelt, så indholdet i
kurserne svarer til brugernes konkrete behov. Fx kan
dialogen mellem en skole
og en virksomhed afsløre, at
medarbejdernes kompeten-

ceudvikling får den bedste
kvalitet ved at indsatsen
tilrettelægges som en kombination af sidemandsoplæring
i virksomheden og formaliseret uddannelse på uddannelsesinstitutionen.
Kurserne kan gennemføres
på skolen, på virksomheder
og som fjernundervisning,
og på alle tider af døgnet alle
ugens dage. De store fleksibilitetsmuligheder betyder,
at uddannelsesindsatsen kan
tilrettelægges, så den passer
sammen med virksomhedernes tilrettelæggelse af
arbejdet.
De nye uddannelsesmål
kan læses på:
www.isoleringsfaget.dk.

Jan Mogensen, sekretariatet
Tlf.: 35 87 87 00,
direkte tlf.: 35 87 87 32
E-mail: jm@efudd.dk

BALLERUP
ISOLERING A/S
I anledningen af DIB´s 100 års jubilæum inviterer brancheforeningen til
reception for venner af foreningen, leverandører, medlemmer m.v.

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

Arrangementet afholdes fredag den 13. februar 2004 fra 13 00 - 16 00 hos
Dansk Design Center, H. C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V.
Under receptionen vil der blive afviklet en konkurrence for isolatørlærlinge.
Kom forbi, ønsk TILLYKKE og være med til at gøre det til en festlig dag for alle.
Med venlig hilsen

Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer
Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00
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Nem og effektiv
efterisolering
med ISOVER
Kyoto-rullen

Udmærkelse til KAIFLEX CONNECT.
Den sikre løsning !

Saint-Gobain Isover A/S lancerer nu en ny rulle, som gør det
ekstra nemt at efterisolere lofter. Det nye produkt - ISOVER
Kyoto-rulle - er opkaldt efter byen, hvor aftalen om at nedbringe udledning af drivhusgasser, herunder CO2 , blev indgået.

1

Fikser pladematerialet
på røret
"Med sin store tykkelse - 210
mm - og kraftige komprimering
er rullen i sig selv et argument
for at isolere mere, så vi ikke
behøver at producere så meget varme og dermed CO2.
Komprimeringen gør det
ekstra nemt at transportere
ISOVER Kyoto-rullen hele vejen
frem til loftet, hvor den blot
rulles ud oven på den eksisterende isolering", siger leder i
udviklingsafdelingen hos isoleringsproducenten Saint-Gobain
Isover A/S, Susanne Højholt.
"Rullen er markedets mest
komprimerede. Derfor skal der
håndteres færre ruller end ved
for eksempel isolering med
stenuld. Samtidig vejer glasulden ikke så meget".
"Med ISOVER Kyoto-rullen
kan der efterisoleres effektivt

i en nem arbejdsgang", siger
Susanne Højholt.
Rullen fås i to forskellige bredder, så den kan tilpasses fra
midt spær til midt spær. Ved
udrulningen lægger rullen sig
tæt op ad tagets spær, så kuldebroer undgås. Monteringen
kan udføres fra gangbroen.
ISOVER Kyoto-rullen er ideel til
efterisolering, men kan også
anvendes i forbindelse med
nybyggeri. Her skal der først
lægges 95 mm ISOVER Ruller
mellem spærfødderne.
Nyt bygningsreglement
hæver isoleringsstandarden
I Kyoto miljøaftalen fa 1997
har Danmark forpligtet sig til at
nedbringe udledningen af CO2
med 21 procent i forhold til
niveauet i 1990.

2

Læg nu pladen rundt
om røret

3

"Mere end 40 procent af al
CO2-udledning stammer i dag
fra opvarmningen af bygninger, så øget efterisolering vil
bringe os et stort skridt i den
rigtige retning", siger Susanne
Højholt.
Af samme grund er der taget
en række politiske initiativer,
som skal reducere husstandenes energiforbrug og ad den
vej nedbringe udledningen af
CO2 fra eksempelvis kraftværker. Blandt andet er der en
skærpelse af energikravene i
bygningsreglementet på vej.
"Ombygninger og renoveringer
vil i højere grad blive mødt af
de samme krav, som gælder
for nybyggeri. De mål kan med
fordel opnås med den 210
mm tykke ISOVER Kyoto-rulle",
siger Susanne Højholt.

Den nye ISOVER Kyoto-rulle er yderst nem at arbejde med.
Når den stærkt komprimerede rulle åbnes, breder isoleringen sig som et tæppe ud over den eksisterende isolering.
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Øget behov for efterisolering
"Fra politisk side er der endvidere vedtaget en fremtidig
energimærkning af alle
ejendomme, og det vil sætte
yderligere skub i efterspørgslen på efterisolering.

Miljømærkningen af eksempelvis køleskabe, frysere og
vaskemaskiner er blevet en
stor succes blandt forbugerne, som i stadig højere grad
vælger mere miljørigtige produkter. Samme effekt vil antageligt gøre sig gældende ved
energimærkning af ejendomme".
"De mest energieffektive huse
bliver også de mest attraktive,
og bedre isolering vil samtidig
øge boligens værdi. Det vil
anspore flere ejere til at mindske deres ejendoms energiforbrug ved blandt andet at hæve
isoleringsstandarden.
Også her er ISOVER Kyoto-rullen en oplagt løsning", siger
Susanne Højholt.
Rullerne leveres i to bredder på
henholdsvis 960 mm og 1010
mm og dækker henholdsvis
3,2 og 3,5 m2.
På Saint-Gobain ISOVER A/S'
hjemmeside: www.isover.dk,
er der flere oplysninger om det
nye produkt.

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

Kalkulationseksempel fra 1934.
I evighedens perspektiv er øjeblikket som et liv.
Skriver Piet Hein, så 100 år må jo være sådan omkring
de to øjeblikke, og alligevel når man ser på den udvikling der er sket i samfundet og indenfor isoleringsfaget
synes 100 år tilbage at være noget der nærmer sig
en fjern fortid.

Et hundrede år, med en
udvikling der ikke tidligere
er set i menneskehedens
historie, en udvikling som
isoleringsbranchen har været
midt i, og været en del af.
Der er et langt spring fra december 1903 hvor brødrene
Wright for første gang hæver
sig fra jorden og til dagens
rumflyvning, sådan også fra
den isolerende halm i træskoene til de avancerede keramiske isoleringsmaterialer, der
anvendes i varmeskjoldet på
rumfærgerne.
Industrialiseringen var
begyndt dengang i 1904,
dampmaskinen havde allerede været på banen i mange
år. København havde fået
sit første offentlige elværk
i 1892. ”Elektrisk station i
Gothersgade” med tre dampmaskiner, der ydede i alt
930 KW.

De første dieselmotorer så
dagens lys hos Burmeister
& Wain, det blev til hele 493
HK i 1904.
”Dansk Arbejdsgiverforening” var grundlagt i 1896,
og to år senere dannedes ”De
samvirkende Fagforbund”.
Det var måske nok det sidste

Af priskuranten fra dengang
fremgår det at timelønnen
var 45 øre eller 4,50 kr. for
en 10-timers arbejdsdag. Til
sammenligning kan nævnes
at en lejlighed på den tid
kostede 15 kr. pr måned, og
at en fornuftig familie kunne
klare sig med 12 kr. i husholdningspenge om ugen.
Der er ingen tvivl om at det
var en brydningstid, hvor
arbejdersiden var begyndt at
stille krav til arbejdsgiverne
om kollektive overenskomster. Derfor var der i de år
mange arbejdsgivere der

dustri ” og den organisation
som ” Isoleringsfabrikantforeningen” i året 1924 indtrådte i. Samme år indtrådte ”
Foreningen af danske Straaog Filthattefabrikanter ”
1916 omarbejdes priskuranten fra fod til meter.
1919 vedtages det at man er
villig til at indføre 8-timers
arbejdsdag.
Københavnerne, jyderne og
fynboer, arbejdede sammen
mange år i Isoleringsfabrikantforeningen, men i 1939
var Københavneriet nok

100 års jubilæum

der fik en lille håndfuld
mænd til i 1904 at sætte sig
sammen for at danne en ”Fabrikantforening for isoleringsområdet”. Samme år blev Fabrikantforeningen optaget i
”Dansk Arbejdsgiver- og
Mesterforening”.

organiserede sig, dels på lokalt- og dels på landsplan.
Til trods for industriens
tiltagende betydning var
det Håndværket der styrede
Dansk Arbejdsgiverforening,
det forhold blev der rådet
bod på ved dannelsen af
”Industrifagene” , det der i
dag hedder ” Dansk In-

blevet for meget for dem vest
for Storebælt. Der fandtes
også inden foreningerne blev
delt i en vest – og en øst for
Storebælt, to priskuranter.
Man opretholdt dog et nært
samarbejde de to foreninger
imellem, og efter år 1973, var
der igen mere der samlede
end der skilte. Efter grundige forhandlinger lykkedes
det igen at samle de to
foreninger.
I hverdagen lægger man
måske ikke så meget
mærke til at der hele
tiden sker en udvikling i
den måde vi udfører teknisk isolering på. Men ser
vi tilbage over årene så er
der sket en vældig udvikling, både i metoderne og i
de materialer vi anvender.

Isoleringsspecifikationer fra
”der var engang” Kieselguhr
opstrøget med skelleske eller
et stykke blik der var formet
til at passe med den udvendige diameter af isoleringslaget, ca. 1 cm ad gangen,
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og så tørring inden det
næste lag kunne påføres, der
skulle der håndelag til, ellers
faldt det ned, når det værste
temperaturchok var overstået
kunne der fortsættes med
filt (hårfilt). Afslutningen var
som regel pap, kløtzel lærred
og klistring.

I min værktøjskasse har jeg
en skelleske, den er arvet
efter en gammel isolatør,
dens lige findes ikke, bladet
er tyndslidt og bøjeligt efter
mange års brug.
Når man skal skrive om
materialer der var engang, så
kommer man ikke udenom
asbesten, disse fibre var forstærkning i mange materialer,
og blev i udlandet forarbejdet
til isoleringssnor, sygarn,
klæde, det anvendtes til stopning i isoleringspuder, og til
brandbeskyttelse af stålkonstruktioner.
På kølesiden anvendtes
ekspanderet kork det fandtes
i skåle og plader, dertil hørte

asfalt i rigelige mængder på
røret, i fugerne og udenpå,
alt i alt ikke nogen renlig
affære.

Mit første møde med isolering skete i 1936-38, det
gamle gulv i vores stue var
fjernet, og der blev isoleret
med glasuld inden det nye
gulv blev lagt, det var sådan
noget hvidt noget der lignede
englehår. Jeg deltog ikke i
arbejdet, jeg så bare på, men
kan endnu i dag huske hvordan det kløede.
De mineralulds materialer vi
anvender i dag er milevidt fra
de kløende og slaggefyldte
produkter ”der var engang”
Iværksættere har der aldrig
været mangel på indenfor
isoleringsfaget, en af dem
der nåede langt, var L.K.
Sørensen der i 1944 efter at
have sejlet som maskinmester under krigen, gik i land
i Odense og startede isoleringsforretningen Perfect.
En villa på Johannesvej

dannede rammen om et lille
pladeværksted, to budcykler
klarede transportopgaven.
Til at begynde med var det
mest isolering af køle- og
fryserum, senere fulgte
mange store kraftværksanlæg:
Asnæs- Kyndby- Fyensværket, H.C. Ørstedsværket, der
var næppe et kraftværk
hvor L.K. ikke var involveret.
Perfect var det første isoleringsfirma der virkelig kunne
levere isolering med pladekappeafslutning i den kvalitet som i dag er standard.

L.K. fortsatte til han var
oppe i firserne, men som
det er gået så mange andre
isoleringsfirmaer, den dag
iværksætteren stiller træskoene og næste generation tager
over, er det et skarpt hjørne,
som det kun lykkes for de
færreste at komme forbi.
Et andet markant firma var
IKAS isolering, der under
Durup’s ledelse blev førende
i Danmark, både hvad størrelse og udvikling angik.

Det blev senere splittet op i
småstykker, men igen, der var
mange dygtige iværksættere
der tog hånd om stumperne.
Et firma har endda som
det første isoleringsfirma
udviklet sig til at omfatte hele
Skandinavien, var det Bent
Mortensen’s vision da han
valgte navnet ”NORISOL” ?
Da foreningen var delt i Øst
og Vest holdtes der jo to generalforsamlinger, den i Vest
var så afgjort den bedste, det
var også her man først fandt
på at invitere damerne med.
Nu må man jo ikke glemme
at afstandene dengang var
større end de er i dag, for
mange af isoleringsfabrikanterne fra de små byer i
udkanten af Jylland var det
årets begivenhed.
Programmet lød på Generalforsamling om eftermiddagen medens damerne gik på
konditori og fik kage på stilk.
Så festmiddagen, og dagen
derpå separat mande- og dameudflugt med stor frokost.
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Illustration til venstre:
Uddrag fra priskurrant.
Bemærk priserne er i ører.
Illustration til højre:
Ingeniør- og Bygningsvæsen,
anno 1907.

I Odense var det på Grand
Hotel, et af datidens fornemste provinshoteller.
På banegården afhentede
formanden C. K. Hansen og
frue traditionen tro nobiliteterne fra Øst, formand,
fabrikant Mygge og næstformand, fabrikant Egon
Andersen med fruer.
Til fru C. K. Hansens overraskelse ankom fru fabrikant
Mygge uden hat, det kunne
man ikke, komme til generalforsamling uden hat og
den skulle også være en
ny model, så vejen til hotellet blev hurtigst lagt omkring den nærmeste hatteforretning.
Vor tidligere formand Jørgen
Jensen, der var med for
første gang i 1966, erindrer
at han måtte i byen og købe
sin første smoking, det var
lidt overvældende med de
fine titler: ”fru fabrikant”
etcetera, indtil Jørgen fik en
oversættelse ” nå - bolchekogeren ” så var det ligesom
faldet på plads.
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Den fremtidige udvikling
der allerede er godt i gang,
og som vil være den største
udfordring en lang tid fremover, er udvidelsen af det
europæiske fællesskab, samt
den øvrige globalisering.
Det er med effektivisering
af skibsfarten og transport
i container blevet meget
billigere at flytte en vare
fra produktionsstedet med
de lave omkostninger til
forbrugeren i lande med høje
omkostninger.

ning, men skal vi beholde en
rimelig del af produktionen,
er det nødvendigt med et stadigt mere konkurrencedygtigt
Danmark, det er ikke nok at
vi i vore firmaer bliver mere
effektive, vi skal have hele

Danmark med, såvel det offentlige som private område.
Vi må indrette det sådan,
at det kan betale sig for alle
at deltage i den skabende
proces.
Max Pers og Jørgen Jensen.

Isolering af danske firmaer foregår også
i udlandet som her i Safi, Jordan.

Det er en udvikling der er
godt for verden som sådan,
den vil give det største bidrag
til udjævningen mellem fattige og rige lande, og langt
overgå hvad der opnås gennem diverse ulandsbidrag fra
de rige lande.
Der er bare den hage ved den
nye arbejdsdeling, rige og fattige lande imellem, at det er
os der skal afgive arbejde til
andre. Nok vil den samlede
mængde af producerede
varer stige fremover, som
følge af stadig velstandsstig-
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FIRMA

ALLAN PLOUG A/S

PROFILEN
Allan Ploug startede firmaet for 24 år siden. Ressourcerne var en kniv, en saks,
en regnemaskine og en gul 2CV samt et lille søvnbehov.
Gennem årene er der sket en jævn ekspansion i antallet af medarbejdere og
dermed også i behovet for lokaler og materiel.

”I starten udførte vi kun
isolering af VVS-installationer. I dag er arbejdsområderne: Teknisk isolering
af VVS og ventilation,
tyndpladebeklædning af
isolering, asbestsanering,
passiv brandsikring af installationsgennemføringer,
passiv brandsikring af
stålkonstruktioner, brandmaling og nedrivning,
bygningsisolering” Siger
Allan Ploug.

I dag består medarbejderstaben af ca. 40 svende og
9 funktionærer (ledere og
administration).
Årsgennemgang
Allan Ploug A/S udfører
også årsgennemgange.
Om disse siger Allan Ploug:
”Hos mange større kunder
som f.eks. sygehuse, kraftværker, Biotec industri o.l.
har vi en aftale om jævnligt

(normalt en gang pr. år), at
gennemgå deres installationer og bygningsdele
for manglende isolering og
passiv brandsikring.”
”Vi udarbejder en rapport,
hvor mangler er listet
prioriteret og risikovægtet.
Samtidig udarbejder vi et
tilhørende tilbud som gør
det lettere for kunden, at
beslutte hvor ressourcerne
(pengene) skal bruges.”

Direktør Allan Ploug.

”Rapporten bliver også
brugt i præmieforhandling
med kundens forsikringsselskab.”
”Enkelte rapporter kan
indeholde registrering af
asbest som så naturligt
indgår i APV og sundhedsplaner.”
Asbestsanering
Allan Ploug A/S udfører
mange asbestsaneringsopgaver. Det kan være ved
større ombygninger eller
ved helt små job, hvor en
VVS montør skal afisolere
1 m rør for, at montere en
ny ventil.
”Som medlem af Dansk
Asbestforening er vi omfattet af asbestforeningens kontrolordning.
Asbestjob skal meldes til
kontrolordningen og de
udtager så et antal til uanmeldt kontrol.
Hvis de finder gentagende
overtrædelser vil vi blive
ekskluderet af ordningen”.

Billeder fra to teknikrum.
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Han fortsætter
”Reelt er der ingen asbestautorisation i Danmark,

men i praksis virker det
sådan, at man hos arbejdstilsynet og de større rådgivere stoler på, at
vi altid udfører asbestsanering efter reglerne og
også kan løse problemerne med, at gøre de brugere og håndværkere der
skal arbejde i bygningen
efterfølgende trygge.
De forventer også, at vi
kan løse installationsopgaven med, at orientere
brugerne. Det er vigtigt,
at andre håndværkere og
bygningens brugere er
trygge.”
Brandtætning af
installationsgennemføringer
Alle bygninger er opdelt i
dyre brandceller og brandsektioner efter en gennemtænkt plan. Samtidig
afses mange penge på
branddøre og brandlukningsudstyr o.l. Men hvad
nytter dette, når der over
branddøren er efterladt
en måske 1 m² stor åben
installations-gennemføring.
”De sidste år er der heldigvis blevet mere fokus
på dette, både for os som

firma og for dem der skal
bo i huset”.
”Vi laver mange sjove
opgaver, hvor fantasien og
stort produktkendskab er
et must. Prismæssigt
kan mange huller som
mures til, lukkes billigere
af os med en blød brandlukning, hvilket samtidig
gør det lettere, at trække
nye kabler og rør”.
Et helt tæt lukket hul sikrer også gennemgang af
støj og lugt.
Isolering af
køleinstallationer
Forkert udført isolering af
kølerør kan blive en omkostelig sag. Kølerørerne kan
tære og det kan give store
fugtproblemer på vægge
og lofter, når kondensvandet drypper ned.
”Vi får ofte job, hvor
isolatører, ingeniører og
VVS firmaer i uvidenhed
stilles overfor store erstaningskrav efter, at de har
afleveret et dårligt udført
køleanlæg.
Typisk skyldes det dårlig
eller ingen korrosions-beskyttelse, utæt membran,
dårlig limet celle-gummi el-

ler for lidt plads til isolering
og betjening”. Siger Allan
Ploug.
Næsten alle disse skadesager kunne være undgået, hvis der havde været
et kvalificeret samspil mellem rådgiver, VVS installatør og isolatør.
Det er kun få ting der skal
til for, at opnå en god køleisolering.
Rådgiver skal vælge
seriøse entreprenører og
rigtige isoleringsmaterialer.
VVS entreprenører skal
planlægge placering og
udførelse, så isoleringen
kan udføres rigtigt.
Isolatøren skal vide, at køleisolering kræver omhyggelig udførelse, omfattende kontrol og teoretisk
viden.
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Frem i lyset

System S600 brandmaling for
bærende stålkonstruktioner.
Brandmalingen beskytter
stålkonstruktioner i en brand
ved at danne et opskummet
isolerende lag på stålet.
Dette lag formindsker temperaturstigningen inde i stålet,
således at stålets kritiske temperatur, først nås efter den tid
som brandklassen kræver, f.eks.
brandklasse BS60 er stålet
brandbeskyttet i 60 min.
- Og det behøver ikke være
nogen dyr løsning, fortæller Jørgen Højsholt. Ved at anvende
større godstykkelser i stålkonstruktioner, kan forbruget af
brandmaling reduceres væsentligt samtidig med at samme effektive brandbeskyttelse opnås.

Efter 5 måneder med byggeri er det nye firmadomicil taget anvendelse.

Scandi Supply (Det tidligere Nullifire/Danmark Premet Brandsikring A/S) er nu flyttet til den
attraktive beliggenhed langs
den jysk-fynske motorvej, kun
få hundrede meter fra Den Ny
Lillebæltsbro.
Scandi Supply flyttede for et par
år siden lager og administration
fra Bagsværd til en mere central
placering midt i Danmark, nemlig i udkanten af Fredericia. I denne ombæring er virksomheden
derfor egentlig ikke flyttet særligt langt, men alligevel må man
unægtelig sige, at den nye placering bringer virksomheden
helt frem i lyset. 60.000 bilister
passerer dagligt forbi Scandi
Supply’s vinduer.
Ønsker synlighed
- Denne meget synlige placering var et tilbud vi ikke kunne
afslå, fortæller direktør Bent
Jensen, der påpeger, at Scandi
Supply altid har været bevidst i
valg af markedsplacering – ikke
bare strategisk, men også geografisk. Valget af Østjylland som
udgangspunkt for virksomhedens aktiviteter, er derfor helt
bevidst.
- Vi ønsker at være den lokale
samarbejdspartner. Kundenær-
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hed er nøgleordet, pointerer
Bent Jensen.
Mere tumleplads
Siden 1990 har Scandi Supply
været kendt på markedet som
totalleverandør af produkter
for passiv brandsikring til en
lang række byggerier. Ud over
centrallageret i Fredericia, forhandles virksomhedens produkter hos førende El- og VVS
grossister landet over.
En kraftig forøgelse af produktsortiment og serviceydelser
nødvendiggjorte for et års tid
siden udvidelsen af den daglige
tumleplads.
Det nye domicil rummer administration, lager, show-room,
kursusfaciliteter og laboratorium.
For Salgsafdelingen giver ikke
mindst kursusfaciliteter helt nye
muligheder.
- De lyse lokaler på 2.sal, med
den helt fantastiske udsigt ud
over bæltet og de 2 broer, vil
fremover komme til, at danne
kreative og inspirerende rammer om de Brandsikringskurser og -seminarer, som er en
vigtig del af vores konsulenters

rådgivningsopgaver, fortæller
Bent Jensen, som håber at få
rigtig meget glæde, at de nye
faciliteter.
Byggeri efter ønske
Det nye firmadomicil er tegnet
af arkitektfirmaet Brahe & Partnere. MT Højgaard har været
entreprenør på projektet.
Scandi Supply er den professionelle byggeindustris totalleverandør af brandtætning,
brandbeskyttelse samt andre
byggematerialer. Produktgruppen omfatter 2 hovedområder:
Nullifire® og Fire Free® produkter for passiv brandsikring, som,
oplyser Teknisk Chef Jørgen
Højsholt, som sætter virksomheden i stand til at løse ethvert
behov for passiv brandsikring.
Derudover leveres de anerkendte Tremco® fugeprodukter
samt andre hjælpematerialer.
Derfor har det naturligvis været
nemt for Scandi Supply, at levere og anvende egne produkter, overalt hvor det har været
muligt i Byggeriet.
Det 1600 m2 store byggeri
i flere etager, er opdelt i brandsektioner, for at hindre spredning af en eventuel brand,
fra rum til rum og fra etage til

etage. Entreprenøren har anvendt Nullifire® system B700,
som består en mineralulds
plade, coated med brandmastik
på én eller begge sider. Brandpladen fastgøres med Nullifire® B722 brandfugemasse.
Materialet gør det relativt let at
føre nye installationer igennem
brandlukningen, på et senere
tidspunkt.
- På den måde kan man roligt
kalde denne type lukning, for
en fremtidsikker brandlukning,
fortæller Teknisk chef Jørgen
Højsholt.
Der er igennem de senere år
sket et tydelig arkitektonisk skift
fra de lidt tunge bygningskonstruktioner (betonelement- og
murstensbygninger) over til
”lette” og slanke konstruktioner udført i stål. Dette stilskift
har resulteret i øget fokus på
anvendelse af brandmaling til
brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, fordi de færdige
brandbeskyttede stålkonstruktioner stadig opfylder arkitektens
ønske om slanke og markante
konstruktioner.
I Scandi Supply’s firmadomicil
er stålkonstruktionerne naturligvis brandmalet med Nullifire®

Det har i flere tilfælde vist sig, at
de totale omkostninger til den
brandmalede stålkonstruktion
kan reduceres med op til 30%
når Scandi Supply inddrages
under projekteringen af en
stålkonstruktion, slutter Jørgen
Højsholt
Ny hård plade, til brandsikring af stålkonstruktioner
Også Scandi Supply’s seneste
produktnyhed blev naturligvis
taget i anvendelse, ved byggeriet af det nye firmadomicil,
nemlig FireFree® ScandiBoard
F290 - en MK godkendt hård
plade til brandsikring af stålkonstruktioner m.m. ScandiBoard
er meget let med en vægt på
kun 290 kg/m3 og derfor sær-

Rockwool ekspanderer i øst
Rockwool International A/S har
besluttet at etablere sit andet
produktionsanlæg i Rusland.
Fabrikken kommer til at ligge
i Vyborg tæt på grænsen til
Finland, og den vil understøtte
det voksende russiske marked
og Rockwool koncernens salg i
den Baltiske region.
På mødet d. 27. november 2003
gav bestyrelsen i Rockwool
International A/S grønt lys for
etableringen af et produktionsanlæg i byen Vyborg, som ligger
mellem Skt. Petersburg og den
finske grænse. Den nye fabrik
vil være et joint-venture mellem
Rockwool koncernen og Investeringsfonden for Østlandene (IØ).
Divisionsdirektør Steen Ørnslund
forklarer baggrunden for investeringen: “I gennem de seneste
par år har det russiske marked
udviklet sig til det hurtigst voksende marked for Rockwool
koncernens isoleringsprodukter.
Der er i Rusland et enormt behov
for isolering til nybyggeri, som
præger markedet i øjeblikket,
men endnu større er behovet i

gamle boliger, hvor isoleringsstandarden er dårlig”.
Behov for kapacitet i
regionen
Rockwool Russia etablerede sin
første fabrik i Moskva i 1999.
Trods en tidobling af fabrikkens
produktion har fabrikken i en lang
periode måttet melde udsolgt.
Derfor har vi måttet importere
store mængder fra Vest- og
Centraleuropa.
“Den nye fabrik hjælper med til
at støtte koncernens organiske
vækst på det russiske marked,
og samtidig bidrager den til
Rockwool salget i nabolandene”,
siger Ørnslund.
Rockwool Russia er en del af
Rockwool koncernens North
Division, som også omfatter
nabolandene i Skandinavien og
den baltiske region.
Fabrikken ventes at starte
produktionen i efteråret 2005.
Fabrikken vil blive etableret efter
bedste Rockwool teknologi, og
den vil producere efter højeste
kvalitetsstandard.

deles effektiv i forhold til krævede dimensioner. Materialet
er Calcium Silikat (Uorganisk),
som både gør pladen arbejdsog miljørigtig, og dertil specielt
modstandsdygtig over for skadelige organiske påvirkninger.
- Den lave rumvægt gør pladen
nem at håndtere, bearbejde
og tilpasse, fortæller Jørgen
Højsholt, som pointerer, at
Scandi Supply lægger vægt
på, at levere produkter af en
høj kvalitet. Derfor er de fleste
af Scandi Supply’s produkter
naturligvis er MK-Godkendte
Et godt arbejdsmiljø
Det forlyder samstemmende
fra virksomhedens ansatte, at
de nye rammer lever helt op

til forventningerne om en lys
og venlig arbejdsplads, med
optimale betingelser for den
enkelte medarbejder i hans eller
hendes daglige virke.
Der er taget højde for det hele.
Selv kontorinventaret er udskiftet med medarbejdervenlige og
ergonomisk korrekte hæve/
sænke borde – helt i tidens ånd.
Der er tænkt på trivslen og der
kræses i det hele taget for medarbejdernes sundhed, med frisk
frugt og iskold kildevand.
- Sunde og tilfredse medarbejdere er glade og effektive
medarbejdere, slutter Bent
Jensen, mens han smilende
nyder udsigten til Den Ny Lillebæltsbro fra sit kontor.

INFO-DANSK STANDARD

Fokus på rørafstande giver bedre isolering
I rigtig mange byggerier er installationerne ikke isoleret
tilstrækkeligt til at overholde lovgivningens mindstekrav, og det er uanset, om der er tale om almindeligt
byggeri eller luksusbyggeri.
Derfor arbejder Dansk Standard på en helt ny DS-information, der skal medvirke til at installationerne i bybyggeri og ved bygningsrenovering fremover udføres
således, at der sikres energirigtige anlæg.
Formålet med den nye information er at medvirke
til, at der for installationer i bolig- og kontorbyggeri
sikres den nødvendige rørafstand, så der kan isoleres
forskriftsmæssigt.
I den nye DS-information vil der være tabeller, hvor
man hurtig kan finde rørafstande og isoleringstykkelser
og dermed være på den sikre side af kravene i DS 452.
Isoleringen og varmebesparelsen bliver i nogle tilfælde
større, end hvis man med et valgt isoleringsprodukt
og DS 452 og DS 1102 regnede sig frem til lovens
minimumskrav.
Den nye DS-information er blevet til i et samarbejde
mellem TEKNIQ og DS Håndværk & Industri, der begge
repræsenterer installatører, rørfirmaer m.fl. samt Rockwool, Isover og Dansk Standard. Arbejdet foregår i regi
af Dansk Standards udvalg S-181, Termisk isolering.
DS-informationen forventes udsendt i starten af 2004,
når den har været fremlagt for byggeriets parter til
kommentering.
Yderligere oplysninger fås hos
projektleder Jørgen Dufour, jd@ds.dk.
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GLAVAFLEX
plader og ruller kan
leveres med selvklæb.

G e f l ex A / S
I
S O A/S
9001/14001
Geflex
ISO 9001/14001

DIB

Farvetillæg

Godtgørelse

ANNONCE
STØRRELSE

Øvrige priser

HØJFORMAT
højde x bredde
130 x 93
266 x 93
277 x 191
277 x 191
277 x 191
240 x 191
191 x 131

TVÆRFORMAT ANNONCEPRIS
højde x bredde
sort/hvid
62 x 191
130 x 191

3.190
5.140
9.560
10.400
10.890
13.200
13.200

Til kant
Særplacering

2.060 kr.
4.110 kr.
6.170 kr.

Af tekstsideannoncer
Af stillingsannoncer
Af farver

0%
0%
0%

Indstik
+ 10%
+ 10%

Alle priser er ekskl. moms,
sats og reproomkostninger.
Priserne er gældende fra
1. januar 2004

Pris efter tilbud

Rabatter
4 indrykninger

15%

General information

Oplag fordelt på faggrupper

Udkommer:

Antal
VVS-firmaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
Rådgivende ingeniører og tegnestuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Proces- og maskinindustri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Større entreprenører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kraft/Varmeværker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Teknisk forvaltninger i amter og kommuner . . . . . . . . . . . . . . 223
Større boligselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Fiske- og køleindustri, slagterier,
cold-stores og mejerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Isoleringsmestre (medlemmer af DIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Off-shore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Skibsværfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Olieselskaber i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4 gange årligt, medio marts, juni,
september og december.
30 dage før udgivelse
45 dage før udgivelse

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftlig.
Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

GLAVAFLEX
har stor mekanisk
brudstyrke som
bl.a. gør overfladen
mindre udsat for
tilfældige skader

Copyright:

Faste annonceformater og priser

Materialefrist:
Annuleringsfrist:

GLAVAFLEX
slangerne kan
leveres belagt
indv. med kridt.

A4
Offset
54 linier
S/H repro eller positiv film
Cd-rom, diskette eller e-mail
130 gr. matbestrøget
4
266
44
5
297 mm høj + 210 mm bred

1-farve
2-farver
4-farver

1/4 side
1/2 side
1/1 side
3. omslagsside
2. omslagsside
Bagside
Forside

GLAVAFLEX
selvklæbende
slanger har
tape på begge
sider.

Format
Trykteknik
Raster indhold/omslag
Annoncemateriale
Elektr. annoncemateriale
Papirkvalitet
Antal spalter
Spaltehøjde i mm
Spaltebredde i mm
Spaltemellemrum i mm
Til-kant-format

Redaktionel målsætning
Information om materialer, arbejdsområder og -processer samt
andre fagrelevante nyheder om maskiner, værktøj og udstyr inden
for teknisk isolering.

Kontrolleret oplagstal
Kontrolperiode:
Kontrolleret af:
1. juli 2002 - 30. juni 2003
Foreningsabonnementer
Fuldt betalt abonnementer
Delvis betalte abonnementer
Løssalg
Gratis distribuerede eksemplarer ..............................................2.887
Distribueret oplag i Danmark .....................................................2.887
Distribueret oplag uden for Danmark .............................................57
Distribueret oplag i alt .............................................................2.944

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.944

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

DIB nr. 1 - mandag den 9. februar 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:
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Legekammerater i 70 år
Da Rockwool koncernen var barn var DIB midaldrende
– men siden har der været et tæt samarbejde; således var
Rørskåle ét af de første områder, den danske isoleringsproducent eksperimenterede med.

Rockwool Universal Rulle
afløste 60 årig
- Rockwool Universal Rulle
afløser til nogle opgaver Trådvævsmåtten, som har eksisteret stort set uændret i cirka
60 år! fortæller produktchef
Erling Olsen, Rockwool A/S.
Der ligger en lille sjov historie
bag udviklingen: Flere gange
var der uden held gjort forsøg
med at forbedre Trådvævsmåtten, men først i 1998 kom
der skred i sagen for alvor. En
medarbejder i Produktudviklingsafdelingen fandt på at
bøje et stykke ståltråd som en
musetrappe:

Foto til venstre:
Erling Olsen med nutidens
enkle Universal Rørskål.
Foto til højre:
Rørskål anno 1938.

Da Rockwool koncernen var
barn, var Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening midaldrende. Men trods aldersforskellen på 32 år, har de to nu
leget sammen i næsten 70 år...
Det er også pudsigt, at
noget af det første, som Rockwool A/S begyndte at eksperimentere med, var Rørskålen
– et produkt, som siden er
blevet forbedret flere gange
og i dag er ét af de produkter
inden for teknisk isolering,
som typisk forbindes med
Rockwool koncernen.
Den danske koncern – som i
dag er verdens største stenuldsproducent med 22 fabrikker verden over – blev stiftet
i 1935, og i 1937 startede
produktionen i Hedehusene
og i Sverige, mens Norge
fulgte året efter.
På Rockwool Museet i
Hedehusene finder vi i dag
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forløberen for Rørskålen: Hvid
uld pakket ind i papir. Den er
fra 1938 og stammer fra den
ene ejer, Gustav Kählers hjem.
Universal Rørskål – enkel,
men svær at udvikle
Der er også noget symbolsk i
Rørskålen fra 1938:
Kendetegnende for teknisk
isolering er, at produkterne
holder længe. Givetvis fordi de
har ramt rigtigt første gang.
Men inden for de sidste seks
år har Rockwool A/S lanceret
to banebrydende nyheder,
der har lettet arbejdet for
isolatørerne samt ikke uvæsentligt, har gjort det hurtigere
at udføre arbejdet: I 1997 kom
den bøjelige Universal Rørskål
og i 2001 kom Rockwool
Universal Rulle.
Når man i dag står med en
Universal Rørskål i hånden,
virker den enkel – men den
var også et pænt stykke tid

undervejs; ikke mindst fordi
det teknisk var en hård nød,
som skulle knækkes.
Og den havde en ”mellemstation”, idet Rørskålen først
blev afløst af Flexrørskålen,
som kom til i 1990 efter ti års
udviklingsarbejde – og der gik
yderligere syv år inden Universal Rørskålen var klar!
- Flexrørskålen var bøjelig hele
tiden, mens Universal Rørskål
er en stiv Rørskål, der er
bøjelig. Og den unikke Rørskål
går nu sin sejrsgang i Norge
og Sverige, hvor vi i 2003 har
introduceret den i en udgave
med tape, siger Erling Olsen,
og tilføjer, at den også er på
vej ind i en række andre lande.
At have en bøjelig skål, der
sparer 20 procent arbejdstid
- og i nogle detaljer helt op til
70 procent - er også et udtryk
for, at Rockwool A/S lytter til
kundernes ønsker.

- Vi kørte nogle stykker
ståltråd igennem to tandhjul
i indgreb og fik produceret
de fineste musetrapper. Dem
lagde vi under aluminiumsfolien og hønsenettet, fortæller Per Hindsgaul, som for
Rockwool International A/S
var med til at udvikle det nye
produkt.
Ikke uden stolthed blev
forsøgsproduktet præsenteret
for en isolatør – som klart og
tydeligt vendte tommelfingeren nedad. Han havde svært
ved at se fordelene!

minianlæg og senere på den
rigtige symaskine fandt de
metoden – og måtte bygge en
maskine om.
Inden lanceringen blev der
lavet interview med blandt
andet isolatører og rådgivere
for at klarlægge behov, og der
blev lavet tidsstudier, der viser
at i forhold til en Trådvævsmåtte kan hver 5. arbejdstime
spares!
Efter introduktionen i Danmark
i 2001 er måtten blevet sendt
på markedet verden over.
Større krav til kvalitet og
dokumentation
I dag er det især fire produkter, som forbindes med Rockwool navnet, når det gælder
teknisk isolering:
• Rørskålen til centralvarmerør op til to tommer
• Conlit plader til bærende
stålkonstruktioner
• Trådvævsmåttentiltanke,kedler og andre store flader med
meget høje temperaturer.
• Rockwool Universal Rulle til
brandbeskyttelse af ventilationskanaler.

Kigger vi på markedet i dag, er
der helt klart sket en udvikling:

år for alvor kommet skred i
udviklingen.

- Isolatørerne bliver mere og
mere specialiserede. Det
hænger i høj grad sammen
med, at der i dag stilles store
krav til viden – og det betyder
igen, at kravene til os som
producent øges: Isolatørerne stiller stigende krav til
kvalitet og dokumentation,
ikke mindst på grund af nye
europæiske standarder, siger
Erling Olsen.

- Og vi vil fortsat bestræbe os
på at være på forkant med udviklingen – og hér spiller samarbejdet med de erfarne isolatørfirmaer fortsat en meget
stor rolle, siger Erling Olsen.

Han tilføjer, at man kan sige,
at branchen er blevet mere og
mere professionel:
- Det betyder også, at vi skal
være mere på mærkerne
for at hjælpe vore kunder.
Her er et godt eksempel de
beregningsprogrammer, vi
har på vores hjemmeside: De
er med til at sikre kvalitet og
dokumentation – og sparer
vore kunder for en masse tid,
pointerer Erling Olsen.
Så man kan roligt side, at siden der i 1938 blev lagt papir
om noget hvidt uld er der ikke
mindst den sidste halve snes

Og lige som i de forgangne
mange år vil Rockwool A/S og
de danske isolatører også i
fremtiden kunne yde hinanden god assistance i udvikling
af arbejdsmiljø og arbejdsprocesser.
Rockwool A/S ønsker DIB tillykke med jubilæet og ønsker
DIB alt godt i de næste mange år.
Erling Madsen
Informationsafdelingen,
Rockwool Scandinavia

Peter Kure og Per Hindsgaul
med Rockwool's
Universal Rulle.

Næste skridt var så at flå hønsenettet af måtten og erstatte
det af ti bindetråde der holdes
fast af syningerne i måtten.
Når måtten er lagt på, trækkes
trådene ud og bindes om, så
måtten holdes fast.
En enkelt løsning! Der var dog
stadig et stort problem: Et er
at lave forsøg, noget andet er
at producere i virkeligheden.
En projektgruppe med
medarbejdere på fabrikken
i Vamdrup gik i kast med
opgaven, hvor det svære var
at få zig-zag tråden placeret;
men efter utallige forsøg på
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DIB før glasuld
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Da man den 10. oktober 1935 grundlagde Dansk Glasuldsfabrik i Kastrup havde ingen
forestillet sig, hvilken betydning isoleringsmaterialer senere skulle få. Derfor lagde man ud
med en uhyre beskeden produktion ét ton dagligt – primært på grundlag af returglas og
glasrester fra andre produktioner.
Med over en 100 dobling af den daglige produktion er der for længst kompenseret for den
lidt forsigtige start for 68 år siden. Samtidig er Saint-Gobain Isover a/s i dag en af de mest
miljøforsvarlige producenter af mineraluld i verden.

Candyfloss-metoden
Det var tyskeren Hager, der
lagde navn til den proces, hvormed man skabte det første
glasuld til isoleringsbrug.
Først smeltede man returglas
i en digel, hvorefter den usmeltede glasmasse i en tynd stråle løb ned på en slyngskive,
der slyngede glasmassen ud
i fine tråde – næsten ligesom
candyfloss i Tivoli.
I et lille nærliggende skur ved
fabrikken i Kastrup havde
man indrettet en systue,
hvor man pr. håndkraft indsyede det lidt flyvske materiale
i nogle måtter.
Måtternes tykkelse svingede
fra 0 mm til 30 mm, og der

20

Teknologisk revolution i
slutningen af 50’erne
I midten af 50’erne meddelte Saint-Gobain, at man
efter mange års forskning
var klar med en ny proces til
afløsning for den efterhånden udlevede Hager-metode.
Den nye fremstillingsmetode
var baseret på en såkaldt
TEL-proces, som SaintGobain havde prøvekørt
på en mineraluldsfabrik i
Schweiz. Glasuld i Danmark
besluttede meget hurtigt at
starte en prøveproduktion i
Kastrup. Forsøgene faldt så
heldigt ud, at man i løbet af
måneder besluttede sig for
at opføre et TEL-anlæg.
På samme tid havde en ny
amerikansk proces gjort det
muligt at trække glasfibrene
og dermed gøre Trådene
finere, lettere og længere.
Disse 2 nye metoder – Super-TEL-processen – blev
kombineret i den nye fabrik.
Markedets mest robuste
mineraluld
Ud over at der var tale om
et langt bedre isoleringsprodukt, havde den nye SuperTEL-glasuld et par andre fordele, som også i dag er med
til at fastholdemineraluld af
glasulds-typens forspring.
For det første var mineraluld
produceret med TEL-metoden ca. 10 gange lettere end
den gamle Hager-metode.
For det andet kunne det nye
produkt komprimeres, hvilket
giver store håndterings- og
lagringsfordele. Og for det

tredje var glasuld produceret med TEL-metoden langt
mere robust end andre typer
mineraluld og derfor mere
modstandsdygtig overfor
den ofte hårdhændede behandling på byggepladserne.
Disse fordele var med til at
give Glasuld det største løft
siden grundlæggelsen. Fra
en markedsandel på 12%
i slutningen af 50’erne lå
den allerede i slutningen af
60‘erne på lige under 50%.
Vokseværk giver
pladsproblemer
Desværre havde man også i
slutningen af 50’erne totalt
undervurderet den efterspørgsel, der viste sig at
komme på Glasulds isoleringsprodukter. Set i bakspejlet burde man nok allerede
dengang have valgt at bygge
en ny, større fabrik et helt andet sted – fremfor konstant
at ombygge og udvidde.
I slutningen af 70’erne nåede
fabrikken i Kastrup dog sit
absolutte loft for produktionsudvidelse. Samtidig var
produktionsanlægget, der
var sammenstykket af maskiner og bygninger fra et halvt
århundredes mangeartede
krav til produktionen, heller
ikke længere tidssvarende.
Hverken hvad effektivitet
eller støj og møg angik.
Samtidig skete der i disse
år en aktivitetsforskydning
fra hovedstadsområdet mod
vest til Jylland.
Resultatet af denne udvikling
førte til trinvis nedlæggelse
af fabrikken i Kastrup og
grundlæggelse af en mo-

derne og mere miljøforsvarlig virksomhed i Vamdrup.

Tlf. 86 21 00 99

Danmarks bredeste
sortiment indenfor teknisk
isolering
En af fordelene ved det
nye fabriksanlæg, der stod
færdigt i 1982, var en helt
anderledes fleksibilitet.
Det gav samtidig mulighed
for at udvide sortimentet
med nye specialprodukter.
Allerede fra starten blev der
lagt mange kræfter i produktudvikling af teknisk isolering.
I løbet af de 10 år, der er
gået siden, er det faktisklykkedes Glasuld at opbygge
Danmarks bredeste sortiment inden for teknisk
isolering.
Fra Superfos til
Saint-Gobain
Som tidligere nævnt bliver
Glasuld produceret efter
TEL-metoden, som er et
verdenspatent, der tilhører
verdens største fremstiller
af mineraluld, Saint-Gobain
i Frankrig. Derfor var det
naturligt, at det blev SaintGobain, der overtog Glasuld,
da Superfos, som tidligere
ejede Glasuld, i 1988 Ønskede at koncentrere sine
kræfter på færre produktområder end hidtil. Fabrikken i Vamdrup har fået stor
betydning for koncernen på
verdensplan. Ikke kun pga.
den store produktivitet, men
især fordi den har vist helt
nye veje for produktion med
respekt for miljøet. Ideer, der
efterhånden vil blive overført på anlæg andre steder i
verden.

Undgå at
blive fuppet
– klik ind...

- når der skal
isoleres..!
- RØRANLÆG
- TANKANLÆG
- PROCESANLÆG
- SKIBSISOLERING
- ASBESTSANERING
- KØLE-/FRYSEANLÆG
- STØJ-/LYDISOLERING

Ja, jeg vil gerne modtage

TEK NISK

DIB

Dengang var det først og
fremmest glasulds evne til
at forbedre komforten og
indeklimaet i boligen, man
interesserede sig for – og
ikke så meget de penge,
man kunne spare på varmebudgettet. Med nutidens
energipriser er dette billede
for længst ændret.

var dermed langt til de standardtykkelser, vi kender i dag

send det til:

ISOLERING

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

Stilling:
Navn:
Firma:
Firmaadresse:

Bjørn O. & List A/S · Tel. 57671727

Fra juletræer til
bedre indeklima
Produktionen af glasuld går
tilbage til 1800–tallet, hvor
det var juletræerne der var
de mest kendte aftagere af
mineraluld. Overskudsglas
blev dengang omsmeltet
til det såkaldte fehår, der
gav juletræet et poetisk pift
op til den store dag. Først i
begyndelsen af 30’erne fik
man for alvor øjnene op for
mineraluldens isolerende
egenskaber – og det blev
samtidig startskuddet til en
ny æra for brugen af glas.

NORISOL
Brøndby:
Industrivej 39-41
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 77 44
Fax 70 12 77 44

www.norisol.com

KULDE • VARME • LYD • BRAND

Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
Sendes i kuvert til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
c/o Dansk Industri, 1787 København V, Tlf.: 33 77 33 77

21

Halogenfri isolering
på rør i rustfrit stål
til forebyggelse af
spændingskorrosion
Isolering af køleledninger i et GMP-merfunktionsanlæg ved Trostberg
i Tyskland.
Ved isolering af rør i rustfrit stål er der en forhøjet risiko for et selektiv
korrosions-angreb, f.eks. i form af spændingskorrosion. Denne korrosionsform udløses af halogenholdige eller stærkt alkaliske opløsninger og den
optræder ved samtidig påvirkning af trækspænding og fugtighed.
Til isolering af en køleledning i rustfrit stål i et nyt GMP (Good Manufacturing Practice)-anlæg i Trostberg anvendte G+H Isolierung München det
halogenfrie isoleringsmateriale NH/Armaflex fra Armacell. Dele af den
isolerede rørledning blev bagefter beklædt med aluplade.

Opmåling til flange- og ventilkapper, som blev fremstillet i forvejen i NH/Armaflex plademateriale.

NH/Armaflex bøjningssegment i plademateriale med stor radius.

SKW-21-01:
Komponeter til GMP-anlæg.
Komplekse rørsystemer
i rustfrit stål
Energiforsyningsmoduler
er et typiske eksempler på
modulopbygget teknik. Et
varme- og to kølemoduler
forsyner anlægget med
varme og køling: Et modul
fungerer driftsmæssigt med
vekseltemperatur til styring
af den +150° C varmeveksler og et modul sørger for
kølingen (kølekreds +20°C)
og køl (kølekreds -20°C).
Hovedkomponenterne til
energiforsyningen – herunder damp-omformer, kølemaskine og kølelageret er
placeret i stuen.
Omfattende rørsystemer med
en samlet længde på 6.800
m forbinder de 124 komponenter i anlægget – herunder seks lagertanke og fire
reaktorer.
For at leve op til de høje krav
til overfladekvalitet og partikelfrihed, blev der udelukkende anvendt korrosionsbestandige materialer.
En komplet produktlinie, blev
fremstillet af rustfrit stål.
For at garantere den høje

22

kvalitet, blev rørsystemet
præfabrikeret under værkstedsbetingelser. WIG-Orbital
automatsvejseteknikken som
blev anvendt, garanterede for
svejsesøm af høj kvalitet.
Fare for spændingskorrosion rørledninger
i rustfrit stål
Firmaet G+H Isolierung
München, Tyskland blev
tildelt opgaven med isolering
af køleledninger med en
anvendelsestemperatur på
- 25° C. G+H Isolierung som
er en førende virksomhed i
branchen i Tyskland anvendte
i denne situation det halogenfri isoleringsmateriale
NH/Armaflex.
Rustfrit stål kendetegnes normalt ved en høj bestandighed
mod overfladekorrosion.
Selektive korrosionsangrebsforme har også en stor betydning ved stål som ikke ruster.
Disse former for selektiv
korrosion kendetegnes ved at
de optræder på afgrænsede
områder, for det meste uden
rustdannelse samt at de udvikles hurtigt. Et eksempel er
spændingskorrosion (SPK).

Hvis der er specifikke angrebsmidler og trækspænding til stede, er praktisk
taget alt rustfri stål – primært
ved temperaturer over 50
°C – i farezonen på grund af
transkrystallisk SPK. Jernholdig rustfri stål har ikke
samme tendens som, ikke
jernholdig rustfri stål og har
kun i sjældne tilfælde denne
art korrosion. Som udløser af
et angreb på rustfri stål, kan
være halogenholdige eller
stærke alikaliske opløsninger.
SPK optræder kun, når disse
3 beskrevne udløsefaktorer påvirker den rustfri stål
samtidig:
• Mekaniske spændinger
• Fugtighed
• Halogener (klor, brom etc.).
For at undgå en SPK-modtageligehed har alle konstruktive eller tekniske fremgangsmåder som fører til en nedsættelse af egenspændingen
i komponenterne vist sig at
være effektiv.
Klorioner som udløser angrebet findes i rigelige mængder
i det „normale byggemiljø“.

Faren for spændingskorrosion ved anvendelse af
isolering kan alligevel ikke
udelukkes, da det ved normal
bebyggelse og udførelse af
isolering ikke kan undgås, at
en udløsning af SPK kan forekomme selv ved minimale
koncentrationer af klorioner i
isoleringen.
Efter DIN 1988 må korrosionsudløsende indholdsstoffer i isoleringsmaterialer ikke
overskride bestemte grænseværdier. Således gælder for
isolering af rør i rustfrit stål, at
masseandelen af de vandopløselige klorid-ioner max.
må være 0,05%. Armacell
produkterne AF/Armaflex,
SH/Armaflex, Armaflex IT,
Armaflex HP, HT/Armaflex og
NH/Armaflex lever alle op til
disse krav. Da NH/Armaflex
fremstilles absolut halogenfri
(uden klorider og bromider),
er faren ved anvendelse af
dette isoleringsmateriale
uden risiko for SPK set fra
isolerings side. Derudover
har NH/Armaflex nogle gode
brandegenskaber: I brandtilfælde kan mulige toksiske
problemer stort set udelukkes. Produktet er selvsluk-

kende, drypper ikke og leder
ikke ild videre. Desuden
udemærker NH/Armaflex sig
ved en meget lav røgudvikling i tilfælde af brand. Som
alle Armaflex-produkter har
det halogenfri isoleringsmateriale en høj vanddamp-diffusionsmodstand og garanterer
dermed for undgåelse af
dannelse af kondensvand.
Desuden har produktet en lav
varmeledeevne og minimerer
dermed energitabet som
opstår ved køleanlæg.
Isolering med
halogenfri isolering
Køleledningerne på GMP-anlægget med rørdiametre på
150 til 200 mm og en anvendelsestemperatur på -25°C
blev isoleret med 2x25mm
NH/Armaflex plader. Mindre
rørdimensioner blev isoleret
med NH/Armaflex slanger
(i en tykkelse på 25 mm) og
ekstraisoleret med 19mm
NH/Armaflex plade. Beholderen med kølemiddel med en
diameter på 1,80 meter x 3 m
blev på grund af omgivelsesbetingelserne isoleret med
fire lag 25mm NH/Armaflex
plader.

Til rørledningerne med forskellige temperaturer (anvendelsestemperatur: -40° til ca.
+ 150° C) blev valgt en isoleringsopbygning bestående af
et 40 mm mineraluldslag og
en 25 mm tyk NH/Armaflex
plade. I området for studse til
følere og ventiler blev der anvendt HT/Armaflex. Højtemperaturisoleringsmaterialet
HT/Atmaflex kan anvendes
op til temperatuer på +150°
C. I kort tid er det endog muligt med temperaturbelastninger på + 175° C. Da ventilerne i installationsperioden og
prøvedrift skal holdes åbne
satte isolatørerne, for at undgå dannelse af kondensvand,
særlig stor pris på det cellelukkede isoleringsmateriale,.
Projektleder Michael Schuster
fra G+H Isolierung München
om den færdige installation:
„Vi har anvendt Armaflex i årevis. Netop ved så krævende
projekter som GMP-anlægget i Trostberg stoler vi på
den fremragende rådgivning
som Armacell kan tilbyde.“
Der blev leveret ca. 1.000 m²
Armaflex-plader fra forhandleren af isoleringsmateriel VTI
München.
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Stort engagement
og fremmøde
Næsten 100 medlemmer var mødt frem til årets DIBmedlemsmøde, som blev afholdt på Radisson SAS, Hotel
Koldingfjord fredag den 31. oktober 2003.

Dialog mellem kunde og
isoleringsfirma før, under
og efter en isoleringsopgave - skriftligt - kan
medvirke til bedre isoleringsopgaver i fremtiden.
Peter Pedersen, Teknisk
Isolering ApS, Kim Eriksen
Norisol A/S og Lars Graf,
Dantec Isolering A/S præsenterede i løbet af dagen
eksempler på, hvordan
man som arkitekter, ingeniører, vvs-installatører
og isoleringsfirmaer kan
kommunikere i forbindelse
med planlægning, projektering, tilbudsgivning, procesgranskning, udførelse
og aflevering.
Den tilfredse kunde,
er den kunde som har
fået tilfredsstillet sine
forventninger
Isoleringsfirmaet handler
sjældent med slutbrugeren af den tekniske
installation som er blevet
isoleret. Samtidig har
slutbrugeren sjældent
opmærksomheden
rettet mod isoleringen
og vil først reagere, hvis
vedkommende gøres
opmærksom på den ene
eller anden måde.
Det sker sjældent før
hele byggeopgaven er
afleveret.
Som udgangspunkt skal
alt teknisk isoleringsarbejde opfylde standarden
DS 452, og de tekniske
installationer skal være
placeret, så de overholder
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DS 1102. Det kræver viden
hos arkitekter, ingeniører,
vvs-installatører og selvfølgelig også hos isoleringsfirmaet.
DIB udbygger sin hjemmeside www.dibnet.dk,
så medlemmerne fremover kan hente hjælp for
at styre processen og
dokumentere, hvis der
i forløbet er behov for
justering af aftalerne eller
udførelsen.
Formålet er, at projektet
forberedes, så der ikke
opstår situationer, hvor
ændringer i selve udførelsesfasen er nødvendige,
og at de situationer hvor
der skal ændres eller
udførelsen ikke følger det
angivne projektbeskrivelse
vurderes og dermed kommer til at ligge indenfor
de rammer som kunderne
forventer.
Rockwool præsenterede
praktiske værktøjer for alle
aktører
Uanset om man er ingeniør eller rørsmed, som
står ude på byggepladsen, så kan man søge
hjælp hos Rockwool.
For rørsmeden har Rockwool lavet nogle praktiske klistermærker til at
klistre på værktøjskassen.
Klistermærket angiver
på en overskuelig måde
hvor langt der skal være
mellem rørene for at give
plads til den efterfølgende
isolering.

Næsten 100 medlemmer havde valgt
at deltage i debatten om manglende
isolering, og alle gik hjem med nye ideer
til, hvordan man styrer og dokumenterer
kvalitetsarbejdet på byggepladsen.

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

Har man PC og internetadgang, kan man på
Rockwools hjemmeside
downloade et praktisk
beregningsprogram Rocktech, som ud fra nogle få
parametre fortæller hvor
meget isolering rørene
skal beklædes med, hvor
langt der skal være mellem rørene, og hvor langt
der skal være mellem væg
og rør for at give plads til
isoleringen.
Kedelige eksempler
uden vindere
DR’s Rapporten har to
gange fokuseret på manglende isolering af tekniske
installationer, men hvem
har ansvaret. Det vil ofte
stå i det uvisse. Skrives
intet ned, vil ingen efterfølgende kunne dokumentere, hvem der har
skylden. Medlemsmødet
demonstrerede vigtigheden af, at kunne dokumentere aftaler om ændringer
i forhold til projektbeskrivelse og/eller vejledninger.
Er der ingen aftaler kan
det være svært at afgøre,
hvem der har taget de
afgørende beslutninger.
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MEDLEMSFORTEGNELSE FOR
FORENINGEN AF DANSKE
ISOLERINGSFIRMAER
Medlemsliste pr. 1. december 2003

ØST

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

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

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

Frederiksberg Rørisolering
Gammel Køge Landevej 490
2650 Hvidovre
telf.: 3649 2026

B T Isolering ApS
Nordre Dragørvej 119
2791 Dragør
telf.: 3253 7774 fax 3253 1326

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

B. Bachs Isolering
Nøddeskellet 7, Kisserup
4300 Holbæk
telf.: 5946 2888

H H Isolering A/S
Vævergangen 18 A+B
2690 Karlslunde
telf.: 4615 0872 fax 4615 0486

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

Isenta Syd AB
c/o Anne Lykholt
Tårnbypark Alle 31 2.th
2770 Kastrup

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

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

Brdr. Hoppe Isolering ApS
Herstedøstervej 11
2600 Glostrup
telf.: 4345 5380 fax 4848 2180
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 Industriisolering A/S
Strandskovvej 16
4780 Stege
telf.: 5582 6243 fax 5582 6343
Dansk Industriisolering A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455
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
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Isoleringsfirmaet Activ A/S
Nykøbing Falster Afdeling
Fiskerihavnsgade 2
2450 København SV
telf.:
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

MEDLEMSFORTEGNELSE FOR
FORENINGEN AF DANSKE
ISOLERINGSFIRMAER
VEST

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

Scanisol A/S
Industrivej 3-5
Postboks 52
4600 Køge
telf.: 5665 7174 fax 5665 7386

Lindberg og Kjærholt
Isolering A/S
Åbakkevej 49
2720 Vanløse
telf.: 5639 8084

Stabil Total Isolering ApS
Harrestrupvej 169
2740 Skovlunde
telf.: 4497 5766 fax 4497 4014

Møllers Isolering
Blokhusvej 6
2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859
Norisol A/S
Industrivej 33
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
Tranemosevej 16
4070 Kirke Hyllinge
telf.: 4640 4741 fax 4640 3054

Isoren
Kløvermarken 23
2680 Solrød Strand
telf.: 5614 1919 fax 5614 2721

Roskilde Isoleringscenter A/S
Vindingevej 34
4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239

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

SN Gruppen A/S
Vandtårnsvej 110
2860 Søborg
telf.: 3969 0692 fax 3969 0662

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

SM Service v/Seppo Mäkelä
Nørregårdsvej 76
2610 Rødovre
telf.: 3670 5061 fax 3670 5081
S R Isolering A/S
Ringstedvej 178
Kvanløse 4300 Holbæk
telf.: 5918 3132 fax 5918 3132

Svale Isolering ApS
Svalemosevej 87 B
4671 Strøby
telf.: 5657 4849 fax 5657 4449
Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10
4684 Holme-Olstrup
telf.: 5556 2332 fax 5556 2390
TOPisolering ApS
Parcelvej 7
2670 Greve
telf.: 4390 1835 fax 4390 1501
Total Isolering
Boeslunde Byvej 11
4242 Boeslunde
telf.: 5814 0376
Tune Isolering APS
Hvidkløvervej 2
Tune
4000 Roskilde
telf.: 4613 8010 fax 4613 6532
Vimo Isolation ApS v/Gert
Jønsson
Sct. Nilsvej 4
3550 Slangerup
telf.: 4733 5056 fax 4738 1701

Medlemsliste pr. 1. december 2003

Altek Industri Isolering A/S
Engtoften 10
8260 Viby J
telf.: 8611 8555 fax 8611 8487

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

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

Vestjysk Industriisolering ApS
Lemtorpvej 7
7620 Lemvig
telf.: 9781 0499 fax 9781 0259

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

Norisol A/S
Svendborgvej 15
Postboks 8233
9220 Aalborg Øst
telf.: 9635 2222 fax 9635 2233

Silkeborg
Isoleringsforretning A/S
Hvinningsdalvej 84
8600 Silkeborg
telf.: 8681 6722 fax 8681 6722

Viborg Isolering
Tyttebærvej 3
8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

Norisol A/S
Knallen 2
9900 Frederikshavn
telf.: 9842 9066 fax 9842 9117

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

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

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

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

Vendsyssel Isoleringsforretning
ApS
Søndervang 42
9800 Hjørring
telf.: 9892 1389 fax 9892 1318

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 Nørresundby
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
ISOFIX Isoleringsfirma
H. Bro Larsen
Hjortevej 13
2970 Hørsholm
telf.: 4586 2451 fax 4586 2051
Isolatør Jens Hansen’s eftf ApS
Svendborgvej 3-5
5750 Ringe
telf. 6262 2393
Isoleringsmester Jørgen Kynde
Hammeren 10
6715 Esbjerg N
telf. 7516 8100 fax 7516 7530
Isotek Danmark A/S
Teknologivej 14
8500 Grenå
telf.: 7022 6270
Jørgen Jensen Isolering A/S
Drastrup Skovvej 33 A
9200 Aalborg SV
telf.: 9818 8555 fax 9818 5373
Marine Isolering
Foldbakvej 68
9870 Sindal
talf.: 9848 4814 fax 9848 4833

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften
8382 Hinnerup
telf.: 8621 0099 fax 8621 5114
Palcon Plade-Isolering
v/Palle Sørensen
Hjulmagervej 15 A
7100 Vejle
telf.: 7585 9244 fax 7585 9245
Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103
5330 Munkebo
telf.: 6597 4450 fax 6597 6780
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147
6715 Esbjerg N
Postboks 131
telf.: 7020 0631 fax 7020 0631
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

Vest Isolering v/Torben Larsen
Guldagervej 107
Guldager
6710 Esbjerg V
telf.: 7511 6068 fax 7511 7298

HUSK!!!

DIB
GENERALFORSAMLING
den 4. juni 2004

i Ferskvandscentret
Silkeborg
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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

