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Medlemsfortegnelse

Formanden har ordet
Sommeren står nu for døren

og det medfører et langt sejt træk,

Det betyder, at den årlige general-

for at få en ny overenskomst i hus til

forsamling er overstået, med det

marts 2004. Stregerne til en ny pris-

resultat at bestyrelsen fortsætter

kurant er slået, og jeg håber vi kan få

uændret.

sammensat noget, som er til gavn for

I beretningen blev detforgangne års

hele branchen. Derudover vil vi være

aktiviteter gennemgået: studietur til

vært i København for FESI’s møde i

Wiesbaden, lærlingekonkurrence,

september, holde medlemsmøde i

medlemsmøde på Brædstrup Kro

Kolding til oktober, og bruge resten

m.m. alt sammen fornøjelige aktivite-

af kræfterne på foreningens 100 års

ter uden de store problemer.

jubilæum i februar 2004.

Vi er nu gået igang med det sidste år

Med disse ord vil jeg ønske jer alle

af den 4-årige overenskomstperiode,

sammen en god sommer.

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Kurt Nykjær,
formand.
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- det er der nogen der synes, men professionelle fagfolk har i næsten 6 år
blot kaldt den Rockwool Universal Rørskål.

Rockwool Universal Rørskål.
- opfylder professionelle fagfolks kvalitetsbehov
•gode tolerencer
•tætte samlinger
•ensartet isoleringstykkelse
•formstabilt
•VIK kontrolleret

Altid
lige
ved
hånden...

Pres Universal Rørskålen sammen to-tre gange
med den afstand en bøjning kræver.
Så er rørskålen fleksibel og kan
følge bøjningen problemfrit og
med fuld isoleringsevne.
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BALLERUP
Tlf. 70 26 06 36
Fax 70 26 34 05

KOLDING
Tlf. 70 22 99 33
Fax 70 26 03 77

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

E-mail: info@armadan.dk
www.armadan.dk
- et selskab i
Rockwool A/S - 2640 Hedehusene - Tlf.: 46 56 16 16 - E-mail: info@rockwool.dk - Internet: www.rockwool.dk
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Ved hjælp af Saint-Gobain
Isovers nye genoplivningsudstyr kan virksomhedens 20
nyuddannede førstehjælpere
støde hjertet i gang, hvis en
kollega får hjertestop.

Liv eller død. Forskellen ligger i de første minutter efter
et hjertestop, og derfor har
Saint-Gobain Isover a/s som
en af de første virksomheder
i landet anskaffet udstyr til
genoplivning med stød.

Isover uddanner
medarbejdere i
genoplivning ved
hjertestop
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førstehjælperen skal støde
eller fortsætte med almindelig førstehjælp.
– Vi har uddannet 20 medarbejdere til at bruge udstyret.
De er udvalgt, så der altid
vil være mindst én af dem
på virksomheden, hvor vi jo
kører i femholdsskift, siger
Dion Poulsen.
120 medarbejdere kan
yde førstehjælp
Langt de fleste hjertestop
uden for sygehuse skyldes
ventrikelflimmer, hvor hjertet begynder at sitre i stedet
for at slå.

I løbet af de første fem
minutter kan næsten 90 procent af den type hjertestop
stødes tilbage til en normal
hjerterytme. Går der længere
tid, falder sandsynligheden
for overlevelse drastisk.
– Ambulancen vil meget
sjældent være hurtigt nok
fremme, så det giver en tryghed for alle i virksomheden,
at vi selv har genoplivningsudstyr og folk til at bruge
det, siger Dion Poulsen.
I forvejen kan 120 medarbejdere hos Saint-Gobain
Isover i Vamdrup ved Kolding
give almindelig førstehjælp.

Ingen uheld 766 dage i træk
Det nye genoplivningsudstyr og uddannelsen af 20
medarbejdere til livgivende
førstehjælp øger Saint-Gobain Isovers i forvejen store
fokus på sikkerhed.
Dette fokus skilter man
gerne med på virksomheden,
og medarbejdere og besøgende kan ved indkørslen se,
hvor mange dage virksomheden har haft i træk uden
uheld med efterfølgende
sygemelding. Skiltet fortæller også, at rekorden er 766
dage.
– Vi har altid prioriteret sikkerheden højt, og for et par
år siden besluttede vi at øge
indsatsen, så alle medar-

bejdere kommer på førstehjælpskursus hvert andet år,
fortæller Dion Poulsen.
Samtidige er det et lovkrav, at
alle elektrikerne er på kursus
i almindelig førstehjælp en
gang om året. Det har elektriker Ella Lisberg Larsen også
tidligere været, og nu har hun
desuden været gennem det
nye kursus, så hun er blevet
én af de 20 nye førstehjælpere
hos Saint-Gobain Isover a/s.
– Jeg har aldrig haft brug for
at yde førstehjælp, og jeg
håber heller aldrig at få det.
Men jeg ved, hvad jeg skal
gøre, hvis der bliver behov
for det, og det giver mig en
god fornemmelse, siger Ella
Lisberg Larsen.
Hun har været hos Saint-Gobain Isover a/s siden 1987 og
arbejder i el-værkstedet.

Uddannelsen skal helst
ikke bruges
Langt de fleste af Saint-Gobain Isovers medarbejdere
med uddannelse i avanceret
førstehjælp arbejder i produktionen.
Men også i virksomhedens
kontorlandskab er der kort
vej til hjælpen. Her holder
teknisk konsulent Kjeld
Pedersen til, og han er ligeledes blandt de 20 medarbejdere, som har gennemført
det nye kursus.
– De fleste ulykker sker i produktionen, men der kan også
ske uheld på kontorerne, og
et hjertestop kan jo ramme
alle, siger Kjeld Pedersen.
På kurset har deltagerne udover genoplivning også lært
at bruge virksomhedens nye

BALLERUP

- RØRANLÆG
- TANKANLÆG
- PROCESANLÆG
- SKIBSISOLERING
- ASBESTSANERING
- KØLE-/FRYSEANLÆG
- STØJ-/LYDISOLERING

ISOLERING A/S
Deres opgave er i tilfælde af
hjertestop eller en arbejdsulykke at yde hjælp, indtil en
af de nyuddannede førstehjælpere når frem. Herefter
skal de sammen hjælpe kollegaen, indtil ambulanceredderne tager over.
Det nye udstyr til førstehjælp
er samlet i en taske, som udover AED’en blandt andet indeholder en iltmaske, så der
kan gives 100 procent rent ilt
ved kunstigt åndedræt.
Hjertemassage og ilt er afgørende for overlevelse, fordi
det opretholder blodcirkula-

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

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

båre. Den skal benyttes til at
flytte en medarbejder med
hjertestop eller skader fra
det kolde gulv og gøre vedkommende klar til transport i
ambulancen.
Inden flytningen skal førstehjælperne dog stabilisere
den tilskadekomne med
blandt andet halskrave, så
skadede nerver ikke rives
over.
– Jeg har haft stort udbytte
af at lære førstehjælp, som
jeg både kan få brug for på
arbejdet og i fritiden. Men
kurset er det eneste, jeg
nogensinde har taget med et
håb om aldrig at få det brugt,
siger Kjeld Pedersen.
Fremover vil han og de
øvrige nyuddannede førstehjælpere løbende få afprøvet
deres viden i praksis ved
uvarslede øvelser.

- når der skal
isoleres..!

Bjørn O. & List A/S · Tel. 57671727

– Der vil altid gå noget tid,
før ambulancen når frem. En
effektiv indsats i ventetiden
kan gøre hele forskellen for
den kollega, som har fået
hjertestop, siger sikkerhedskoordinator Dion Poulsen,
Saint-Gobain Isover a/s.
Det nye udstyr til livgivende
førstehjælp tæller blandt
andet en automatisk ekstern
defibrillator (AED), som med
en dansk computerstemme
vejleder førstehjælperen.
Når AED’ens elektroder
er anbragt på den livløse
person, fortæller computerstemmen eksempelvis, om

tionen og iltningen af blodet,
selv om hjertet er stået af.

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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Norisol A/S er
”Månedens
wwwirksomhed”
Isoleringskoncernen Norisol A/S med hovedkontor i Skælskør og afdelinger i Frederikshavn, Aalborg, Fredericia og København er kåret til »Månedens wwwirksomhed« af DI.
Kåringen offentliggøres mandag 26. maj på DI’s hjemmeside: www.di.dk

DI kårer Norisol til »Månedens wwwirksomhed« bl.a.
på grund af godt design,
nyhedsflow og -distribution,
overskuelighed og en særlig
styrke inden for medarbejderpræsentation. Det er
Norisols anden web-kåring
i DI-regi. Norisol binder verdensmarkedet sammen med
fire hjemmesider spækket
med alt om teknisk isolering.
Sidernes fælles omdrejningspunkt er nemhed, nærhed og
nyhed.
– På norisol.com er drivkraften hele tiden den, at vores
webservicering af kunderne
skal virke på kundernes
præmisser. Det, man ser,
skal være spændende, nyt,
nærværende og nemt at
finde rundt i, og man skal
hele tiden kunne bevare
overblikket, siger salgs- og
marketingchef Bjarne Wind,
Norisol A/S.

Norisol har datterselskaber i
Norge og Sverige og betragter således disse lande som
noget nær hjemmemarkeder
og resten af verden som en
verden af potentielle kunder,
der serviceres på verdenssproget engelsk. Det smitter
af på virksomhedens websatsning.

mails med f.eks. brochurer, produktnyt og andet.
Distributionssystemet er
udviklet specielt til Norisol i
tæt samarbejde med reklamebureauet Bjørn O. & List
A/S i Ringsted. Indholdet på
hjemmesiden gennemgås løbende og opdateres mindst
en gang om måneden.

– I virkeligheden er der tale
om fire selvstændige hjemmesider med hvert sit sprog.
Siderne er koblet sammen
på norisol.com via et fælles
administrationscenter, hvor
de enkelte afdelinger og
»markeder« hele tiden kan
få de seneste nyheder ud på
nettet, og hvorfra nyhederne
også kan sendes videre ud
til tilmeldte abonnenter via
e-mail, siger Bjarne Wind.

Norisol har en målrettet
medarbejderpræsentation
på nettet. Når kunder og
partnere bevæger sig ind på
f.eks. en af sektionerne for
de forskellige isoleringsformer, får de straks mulighed
for også at vælge afdeling og
medarbejder. På den måde
sikres de hurtig kontakt til
rette vedkommende uden
først at skulle »hele koncernen rundt«. Præsentationen
af medarbejderne omfatter
mobil-, fax- og direkte nummer, e-mailadresse samt
foto.

Den elektroniske nyhedsservice dækker både et
nyhedsbrev samt målrettede

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
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Til de højeste krav
fra industrien:
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Planlagte grundkurser I korrekt montering af Armaflex plader og slanger
Planlagte grundkurser I korrekt montering af Armaflex plader og slanger
Arrangør
Arrangør

De nye, beklædte Armaflex-isoleringsmaterialer
Arma-Chek D og Arma-Chek S fra Armacell.

Armacell har videreudviklet
sit isoleringssystem for
teknisk isolering til industrien: Nu tilbyder Armacell
Arma-Chek D og Arma-Chek
S; forstærket Armaflex med
en overfladebeklædning af
vævet glasfiber - en sort
udgave (D) til anvendelse i
skibsbygnings- og offshoreindustrien og en sølvfarvet
variant (S) til anvendelse i
andre industrielle områder.
Begge produkter fås som
AF/NH og HT/ Armaflex-plader 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
luftfugtighed 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. De
beklædte produkter, ArmaChek D og Arma-Chek S har
optimal overfladebeskyttelse
mod mekaniske påvirkninger
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Produktet leveres i to
varianter:
1. Arma-Chek S til anvendelse i renrum og industrielle
anlæg; har en glat, sølvfarvet
overflade.
2. Arma-Chek D (sort); primært udviklet til anvendelse
i offshore og skibsbygning,
men også egnet til andre
områder eller som almindelig
overfladebeskyttelse i stedet
for fx pladebeklædning. I
kombination med en Armaflex-isolering giver den glasfiberforstærkede beklædning
en fremragende beskyttelse
mod saltvand og korrosion
For at opnå en korrekt
forarbejdning af Arma-Chek
produkterne, tilbyder Armacell
en omfattende montagevejledning til alle Arma-Chek produkter. (www.armacell.com)
Vejledningen indeholder
anvisninger til forarbejdning af
det oprindelige Arma-Chek T
og til produkterne Arma-Chek
D og Arma-Chek S. Herudover
er der også forarbejdsningsanvisninger til beklædningsmaterialerne Arma-Chek D,S
og R. I anskuelige arbejdstrin
viser håndbogen bl.a. den korrekte montage af forbeklædt
slange- og plademateriale.
Fremstilling af formdele til
forskellige bøjninger, segmentbøjninger, ventil- og
flangekapper og mange andre
anvendelser demonstreres
med logiske billedserier.
Håndbogen kan hentes ned
fra Internet.

Juni
Juni

Juli
Juli

Armacell
IArmacell
samarbejde
Imed
samarbejde
Armadan
med Armadan

forskellige Armaflex-isoleringsmaterialer: AF/Armaflex,
NH/Armaflex og HT/Armaflex
slanger og plader. ArmaChek plader leveres med
og uden selvklæb (dog ikke
HT/Armaflex plader). AF/
Armaflex Arma-Chek slanger
er naturligvis med øgede
godstykkelser på isoleringen.
Alle slanger leveres standard
til udvendig rørdiameter fra
15 mm til 89 mm. Til udvendig rørdiameter fra 89 mm
til 160 mm kan der ligeledes
på forespørgsel tilbydes
Arma-Chek D og S isoleringsslanger, disse bliver så udført
uden selvklæbende lukning.
Til afsluttende klæbning
af langs- og stødsamlinger,
er Arma-Chek sortimentet
blevet gjort fuldstændigt
med beklædte selvklæbende
bånd og Arma-Chek Mastix
(begge i både Arma-Chek D
og Arma-Chek S udførelse).
Naturligvis kan Arma-Chek
D og Arma-Chek S beklædningssystemer også anvendes til efterfølgende installation på anlæg som allerede

er isoleret med Armaflex.
Beklædningssystemer (folier)
kan fås som rullevarer i længder på 25 meter og bredde
på 1,10 m (Arma-Chek D),
henholdsvis 1,06 m (ArmaChek S). Derudover kan man
bestille tilpassede strimler
af beklædningsmateriale i
en bredde på 100 mm og en
længde på 25 m. Disse anvendes til ekstra sikring ved
forarbejdning af Arma-Chek
ved udendørs anvendelse.

1) Arma-Chek S: ArmaChek er beklædt med en
aluminiumsfolie, og blev
udviklet til anvendelse
inden for industrien, hvor
det skal leve op til særligt
høje krav.
2) 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

Aug.
Aug.

Sep.
Sep.

Okt.
Okt.

Nov.
Nov.

Dec.
Dec.

Uge 34
Uge 34
Armaflex
Armaflex
kursus
kursus

Armacell
IArmacell
samarbejde
I samarbejde
med
Weiss
med Weiss

Jan.
Jan.

Feb.
Feb.

Mar.
Mar.

Apr.
Apr.

Maj
Maj

Uge 4
Uge 4
Armaflex
Armaflex
kursus
kursus
Uge 44
Uge 44
Armaflex
Armaflex
kursus
kursus

Uge 14
Uge 14
Armaflex
Armaflex
kursus
kursus

Tilmeldinger til den arrangerende forhandler
Tilmeldinger til den arrangerende forhandler
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ARMA-CHEK D:

ARMA-CHEK S:

 Usædvanlig god modstandsdygtighed over
for saltvand og mekaniske påvirkninger og
derfor velegnet til anvendelse på
boreplatforme og udendørs på skibe

 Modstandsdygtig overfor ridser

 Øget sikkerhed mod korrosion

 Overfladen er på grund af coating
modstandsdygtig over for mekaniske
påvirkninger

 Enkel montage: derved spares tid og
penge
 Ekstrem høj modstand mod vanddampsdiffusion og vandoptagelse, hvilket giver
en lang levetid for isoleringen
 Effektiv UV-beskyttelse

 Optisk alternativ til blik eller Alu-kapper
 Nem rengøring og vedligeholdelse

 Ekstrem høj modstand mod
vanddampsdiffusion og vandoptagelse, hvilket
giver en lang levetid for isoleringen
 Højeffektiv-UV-reflekterende coating

ARMACELL GMBH · Robert-Bosch-Str. 10 · D-48153 Münster · Telefon +49 251 7603 757 · Fax +49 251 7603 680 · Mail: info.dk@armacell.com · www.armacell.com

Arma-Chek D og Arma-Chek
S kan leveres på basis af
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For at få en hurtigere arbejdsgang, ved isoleringsarbejdet på Fynsværket har
ISOVER leveret Tagunderlagsplader i specialmål.

ISOVER gør
arbejdet nemmere
Der lægges tre lag ISOVER
Tagunderlagsplader og en
ISOVER Trykudligningsplade
på det kuppelformede tag - i
alt 300 mm isolering. Oven på
lægges to lag tagmembran i
form af tagpap.
– Tagisoleringen er meget
trykstabil, og det er vigtigt,
når der skal lægges tagpap
på, fortæller Jakob Nordqvist.
Tankens sider pakkes også
ind i 300 mm isolering. Arbejdet udføres af Persolit A/S,
som lægger to lag ISOVER

ISOVER holder landets
største vandtank varm

Når tanken står færdig til
sommer, kan den rumme
65.000 kubikmeter varmt
vand. Det er nok til at forsyne Odense med fjernvarmevand i et døgn, og
denne reserve skal aflaste
Fynsværket, når el- og fjernevarmekunderne er særligt
krævende.
– Isoleringen af tankens top
har været en stor udfordring.
Vi har haft en meget stram
tidsplan, fordi det bliver
mere besværligt at udføre
arbejdet for hver uge, der
går, siger Jakob Nordqvist.
Det skyldes en speciel
byggeteknik, hvor taget
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bygges først. Efterfølgende
hæves det 2,5 meter med
hydrauliske donkrafte, så
der kan svejses stålplader
på forneden. Herefter hæves
hele konstruktionen igen 2,5
meter, så der bliver plads til
en ny runde stålplader ved
bunden, og sådan fortætter arbejdet, indtil tanken
er færdig. På den måde
kan hele byggeriet udføres
i jordhøjde, og det er både
nemmere og billigere.
– Men det betyder også, at
vi ikke har ret meget tid til
at lægge isoleringen. Det er
tidkrævende og dyrt, hvis vi
kommer bagefter tidsplanen
og skal til at arbejde i alt for
store højder, siger Jakob
Nordqvist.
Derfor har han under planlægningen af arbejdet været
i dialog med Saint-Gobain
Isover a/s, som tilbød at
levere ISOVER Tagunderlags-

plader efter særlige mål til
tankens tag.
– Med det produkt har vi fået
en meget hurtigere arbejdsgang, fordi vi ikke skal bruge
tid på at skære det til. Samtidig undgår vi et stort spild,
siger Jakob Nordqvist.

– For at kunne nå fra vores
lifte, må tanken ikke være
hævet mere end 12,5 meter.
Og da tanken bliver hævet
2,5 meter cirka en gang om
ugen, er det vigtigt, at vi kan
arbejde hurtigt med monteringen, fortæller montageleder Uffe Fabrin, Persolit A/S
Isoleringen udføres derfor
med ISOVER, som er kompri-

meret mere end tilsvarende
produkter.
– Komprimeringen gør, at vi
skal bruge færre ruller. Det
letter arbejdet væsentligt
og betyder også, at der kan
spares nogle arbejdstimer,
siger Uffe Fabrin.
Han har tidligere med stor
tilfredshed arbejdet med
samme produkt fra SaintGobain Isover i forbindelse
med isoleringen af tilsvarende - men noget mindre
- vandtanke på blandt andet
Amagerværket og Advedøreværket.

Den 40 meter høje cylinderformet akkumuleringstank, der er Danmarks
største, bliver isoleret med
300 mm ISOVER for at
undgå et dyrt varmetab.

Nyhed til let og sikker brandsikring af stålkonstruktioner!

Danmarks største varmtvandstank skyder i øjeblikket op ved Fynsværket på havnen i
Odense. - For at undgå et dyrt varmetab fra vandet i tanken isoleres den fra top til bund
med 300 mm ISOVER, fortæller Jakob Nordqvist, A/S Finn Nordqvist & Co.

Firmaet udfører isoleringen
af tankens kuppeltag for MT
Højgaard, som bygger den
mere end 40 meter høje
cylinderformede akkumuleringstank med en diameter
på næsten 50 meter.

Tankisolering á 150 mm hele
vejen rundt. Det sker ved at
isolere og beklæde cirka 7,5
meter i højden ad gangen,
når tanken først er hævet
godt 10 meter over terræn.

Scandi Supply a/s har i mere end 12 år leveret anerkendte materialer til passiv brandsikring,
heriblandt de kendte Nullifire® produkter bl.a. Brandmaling S605 og S607. Sortimentet øges
jævnligt med egne nye produkter og nu kan vi introducere endnu en nyhed.
Arbejdet med isolering af
siderne foregår fra stillads.
Tanken hæves med 2,5
meter pr. uge, så der skal
arbejdes hurtigt.

FireFree® ScandiBoard F290
er en MK godkendt hård
plade til brandsikring af stålkonstruktioner m.m., som er
meget let med en vægt på
kun 290 kg/m3 og særdeles
effektiv i forhold til krævede
dimensioner.
Materialet er Calcium Silikat
(Uorganisk), som både gør
pladen arbejds- og miljørigtig, og dertil specielt
modstandsdygtig over for
skadelige organiske påvirkninger. Den lave rumvægt
gør pladen nem at håndtere
og bearbejde. Tilpasning kan
foretages med alm. håndværktøj.
Pladerne leveres i dimensionerne 1220 x 1000 x 20-60
mm, hvilket gør dem ideelle
at arbejde med.

FireFree® ScandiBoard
F290 – let og effektiv
brandsikring
Nemt
• Ideel pladestørrelse,
tynd og let – nem at
håndtere, tilpasse og
montere
• 20 mm rækker til de
fleste opgaver (se tabel i
datablad)
• Kun alm. skruer og
ingen specialbeslag til
montage
• Påvirkes ikke af fugt
– afgives igen uden
negativ indflydelse
• Fast overflade – let
at efterbehandle hvis
ønsket

Sikkert
• Kun én pladetype og én
monteringsmåde – udelukker fejl
• Høj anvendelsestemperatur og stor isoleringsevne – mindsker
pladetykkelse
• Uorganisk – angribes
ikke af skadelige organismer
• Forårsager ikke korrosion af stål eller kemisk
påvirkning af maling
• Hård – skruefast – tåler
stød

• Ufarlig at arbejde med
og lav vægtbelastning
for montører
Uddybende materiale,
monteringsvejledninger
og dimensioneringstabeller til forskellige
brandklasser kan naturligvis rekvireres eller
blot downloades fra
www.scandisupply.biz.

Ufarligt
• Uorganisk og lugtfri
• Afgiver ikke røg eller
giftige gasser ved brand
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Codan Gummi sparer
på energien med
Universal Rørskålen
Energibesparelser er i disse
år en vigtig del af mange
virksomheders optimering af
driften.
Her spiller teknisk isolering
af rør en central rolle, da
man med denne isoleringsform kan spare meget energi
og dermed opnå store økonomiske og miljømæssige
fordele.
Hos gummiproducenten
Codan Gummi er man i
øjeblikket ved at færdiggøre
første etape i en delentreprise, der har til formål at
nedbringe virksomhedens
energiforbrug. Det drejer
sig om isolering af 3.000 m
rørledning til hovedsagelig
damp og kondensat fordelt
på otte produktionsbygninger på adressen i Køge.
Leif Møller Hansen fra H.H.
Isolering i Karlslunde har

haft det daglige tilsyn med
projektet, der betegnes som
en af virksomhedens større
efterisoleringsopgaver:

isoleringstykkelse ned ved
brug af Rockwool Universal
Rørskål«, slutter Leif Møller
Hansen.

»Som udgangspunkt foretog
vi en varmetabsberegning
til optimering af rørtabet
ved hjælp af Rockwool A/S’
beregningsprogram, Rockteck. Beregningerne viste,
at Codan Gummi vil kunne
opnå en årlig besparelse på
ca. 1,2 mio. kilowatt-timer og
samtidig betale sin investering tilbage på bare et år«.
Rørene pakkes ind
For at opnå det mindst mulige varmetab, valgte man at
anvende Rockwool Universal
Rørskål til opgaven.

Beregning af teknisk
isolering
Rocktek er et specielt
udviklet beregningsprogram
til teknisk isolering, hvor
man bl.a. let kan beregne
isoleringstykkelse, varmetab
og overfladetemperatur.
Programmet giver mulighed
for at gennemføre beregning
på forskellige konstruktioner
ved at indføre variabler som
rørdiameter, vandtemperatur
og omgivelsestemperatur,
samtidig med at det sikres,
at myndighedernes krav
overholdes.

»Derudover kunne vi opnå
en hurtigere montering,
da man i modsætning til
andre produkter kan gå en

Rocktek kan downloades fra
Rockwool A/S’ hjemmeside,
så beregningsprogrammet
let kan afprøves i praksis.

Med isolering af tre km
rør vil Codan Gummi
A/S opnå en energibesparelse på mere end 1
mio. kilowatt-timer på
årsplan. H.H. Isolering er
ansvarlig for opgaven,
der netop er færdiggjort
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Leif Møller Hansen (tv.) fra
H. H. Isolering og salgskonsulent Jens Frølich Jæger fra
Rockwool A/S foran Codan
Gummi A/S i Køge.
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Når hørelsen skal kontrolleres, kan selv den mindste
baggrundsstøj ødelægge
undersøgelsen. Derfor stilles der særligt høje krav til
lydisoleringen af lokaler,
som bruges til undersøgelser af hørelsen.

»masse-fjeder-masse« lydisoleringsprincip. Systemet
ændrer resonansfrekvensen
af lyden til en lavere værdi,
fordi der bruges isoleringsmateriale i hulrummet i
stedet for luft.
Samtidig bliver mængden af
lydenergi mindre, fordi lydbølgerne på grund af friktion
omdannes til varme, når de
skal gennem glasulden.
Tilsammen giver det konstruktionen en optimal lydisolering, så den eksempelvis kan bruges til adskillelse
af biografsale eller – som her
– til lokaler til høreundersøgelse.
Forstyrrende støj
holdes ude
I den nye bygning til Audiologisk Afdeling omkranser

den lydisolerende ISOVER
Technostar væg syv lydtætte
rum med tilhørende kontrolrum fordelt på to etager. Her
kan afdelingens personale
i uforstyrret stilhed undersøge patienters hørelse, når
lokalerne tages i brug i løbet
af sommeren.
– Alle vores undersøgelsesrum skal være effektivt
lydisoleret, men kravet til
det enkelte rum afhænger
af, hvad det skal anvendes
til, fortæller medicotekniker
Stig Madsen, Audiologisk
Afdeling, Århus Kommunehospital.
Ét af de syv undersøgelsesrum skal eksempelvis
anvendes til hjernestamme
audiometri – en type høreundersøgelse, hvor en compu-

For at holde støjen ude af
Århus Kommunehospitals syv
nye lokaler til undersøgelse af
hørelsen, er lokalerne omkranset af den effektive lydisolerende ISOVER Technostar væg.

Ved opførelsen af en ny toetagers bygning til Audiologisk Afdeling på Århus Kommunehospital opfyldes de
skrappe krav til lydisoleringen med ISOVER Technostar.
Denne lette lydisolerende
vægkonstruktion forhindrer
effektivt, at lyd bevæger sig
fra den ene side af væggen
til den anden.
– Bygningen bliver placeret
ved en stor parkeringsplads
og tæt på vejen, og det giver
naturligvis meget støj, siger
ingeniør og akustiker Jan
Christensen, NIRAS, som
er rådgivende ingeniører på
byggeriet.
For at holde støjen ude af
Audiologisk Afdelings syv
nye undersøgelsesrum er
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de derfor omkranset af en
ISOVER Technostar væg.
– Vægkonstruktionen har en
god lydisolerende evne og
i kombination med blandt
andet »svømmende« gulv og
lydisoleret loft, har vi konstrueret næsten helt lydtætte
rum, siger Jan Christensen.
Let væg med effektiv
lydisolering
Valget af ISOVER Technostar
skyldes konstruktionens lydisolering på hele 74 dB. Samtidig er det en stor fordel, at
konstruktionen er meget let
sammenlignet med tilsvarende løsninger i beton.
– Det ville kræve et nyt
fundament og stærkere understøttelse af etageadskillelserne, hvis en tilsvarende

lydisolering skulle opnås på
den traditionelle måde med
tunge betonvægge, siger Jan
Christensen.
ISOVER Technostar væggen
vejer imidlertid kun godt 75
kg pr. kvadratmeter, hvilket
passer fint til byggeriets
planlagte dimensioner.
– Det gør arbejdet betydeligt
nemmere, at væggen ikke
vejer mere. Den er nem
at samle, og vi fik uden
problemer opsat de 110 kvadratmeter rundt om undersøgelsesrummene på de to
etager, siger afdelingsleder
Jesper Bech, Risskov Tømrer
og Snedkerforretning, som
har løst den del af opgaven
for hovedentreprenøren
Skanska.

Opbygning sikrer optimal
lyddæmpning
ISOVER Technostars effektive lydisolering skyldes væggens tredelte opbygningen.
Den 450 mm tykke skillevæg
består af bærende stålsøjler
i midten. På hver side af
søjlerne er der hæftet lodrette stålprofiler, som holdes
af svingningsdæmpende
beslag. Stålprofilerne bærer
vandrette stålkassetter, som
er fyldt ud med ISOVER
glasuld.
I hulrummet mellem stålsøjlerne er der ligeledes
ISOVER glasuld. Yderst er
der to lag gipsplader på hver
side af væggen.
Technostar er baseret
på Saint-Gobain Isovers

ter måler hørelsen. Det sker
ved at anbringe elektroder
på patientens hoved. Når der
sendes lyd mod patientens
øre, måler elektroderne, om
hørenerven bliver aktiveret.
– Udstyret er så fintfølende,
at den mindste baggrundsstøj vil ødelægge resultatet
af undersøgelsen, siger Stig
Madsen, som har været
med til at opstille kravene til
bygningens lydisolering.
Rummet til hjernestamme
audiometri er derfor både
skræmet mod elektronisk
støj med en jernkonstruktion
og mod almindelig støj med
ISOVER Technostar.
Af de øvrige seks undersøgelsesrum i den nye bygning
er de tre forbeholdt almindelig høreundersøgelse af

voksne, mens et fjerde rum
indrettes til undersøgelse af
børns hørelse.
De to sidste rum har knap så
høje krav til lydisoleringen og
skal anvendes til indstilling
og test af de såkaldte Cochlear implant – elektroniske
høreapparater, som indopereres i patienten.
I alt undersøges cirka 5.000
patienters hørelse hvert år
på Audiologisk Afdeling, som
med den nye bygning får
hjemme på Peter Sabroes
Gade ved Århus Kommunehospital.
Ved siden af afdelingens nye
bygning opfører en bygning
til Taleinstituttet. De to afdelinger omfatter i alt 2.400
kvadratmeter og forbindes
med en gangbro.
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Brandsikring fra
A til det høje C

Isolering af kolde
ventiler af
Vagn Korsgaard

Ventilationssystemet i Københavns nye operahus på Dokøen
skal brandsikres med 15.000 m2 Rockwool isoleringsmateriale.
PM Teknisk Isolering står for den omfattende opgave

I 2005 skal A. P. Møller Fondens gave til Staten, det nye
operahus på Dokøen over for
Amalienborg i København,
stå færdigt. Ud over at være
en arkitektonisk perle i sig
selv skal bygningen danne
ramme om store danske
opera-, ballet- og musikoplevelser af international
karakter.

PM Teknisk Isolering
er godt i gang med at
brandisolere ventilationsanlæg i det nye operahus i
København med udsigt til
Amalienborg.

Operahuset på over 40.000
m2 får fem etager under
terræn med bl.a. teknikrum,
lager og øvelokaler for musikerne samt ni etager over
jorden med bl.a. publikumsområder, hovedscene med
sidescener, studiescener,
vedligeholdelsesværksteder,
store og små øvelokaler for
opera og ballet samt omklædningsrum. I store bygninger, som i det nye operahus, hvor mange mennesker

er samlet på én gang, er det
vigtigt, at brandsikkerheden
er i top. Det gælder ikke bare
bygningskonstruktionen, men
også inventaret, herunder
ventilationssystemet.
Brandsikker isolering
PM Teknisk Isolering, som
har mere end 30 års erfaring
i ventilationsisolering, har
fået sin hidtil største opgave
med at brandisolere ventilationsanlæg og -kanaler i det
nye operahus. Overmontør
fra PM Teknisk Isolering, Lennart Weische, fortæller:
»Vores opgave er at brandsikre, så ilden, i tilfælde af
brand, ikke kan sprede sig
eller forårsage ekstra røg via
ventilationssystemet. Det
gælder især omkring scener
og øvelokaler, hvor der er
mange mennesker. Til det
formål anvender vi Rockwool
Universalrulle til de runde
ventilationskanaler«.
Reduceret arbejdstid
»Produktet er sikringsmæssigt i top og både nemt og
rart at arbejde med, da det er
uden trådvæv. Det betyder,
at vi ikke bliver flået af ståltråd under arbejdet. Derudover er produktets overflade
så pæn og glat, at det er
nemt at få et flot resultat,
hvis den skal afsluttes med
en overflade yderligere – og
derved sparer vi faktisk 20
pct. arbejdstid«.
Nyt og forbedret produkt
Til isolering af firkantet
ventilation, som fx skakte,
har Rockwool A/S udviklet
nye alu-armerede brandbatts
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med en glattere og stærkere
overflade specielt til det nye
operahus.
»De nye batts, som vi har
fået lov til at prøve kræfter
med, er et suverænt produkt.
Det er stærkt og meget nemt
at arbejde med og går ikke
i stykker, når du skærer i
det. Indtil videre har vi brugt
2.000 m2, men jeg regner
med, at vi får brug for 3.000
m2 mere«, slutter Lennart
Weische.
Stor levering
Også hos Rockwool A/S er
glæden stor over den omfattende opgave. Salgskonsulent Michael Koefoed fra
Rockwool A/S fortæller:
»Vi er stolte over at kunne
levere brandisolering til et så
stort og spændende byggeri som det nye operahus
i København. Vi ender efter
planen med at levere ca.
15.000 m2 isoleringsmateriale i alt, som vil resultere i
et solidt brandsikret ventilationsanlæg«.

I nr. 1, marts 2003 af
Teknisk Isolering, er der
et kort indlæg af Gerner
Jørgensen, Armacell
vedr. problemer ved
isolering af ventiler m.v.
med Armaflex for at
forhindre at Armaflexen
»falder sammen«
ved isolering af store
flangeventiler.

Indlægget var foranlediget
af, at montører på Armaflexkurser ofte spørger om »Skal
man fylde hulrummet på en
flangeventil ud med Armaflex
eller f. eks. Rockwool for at
minimere luften, og dermed
også den fugtighed, som er
i hulrummet under Armaflex
isoleringen på flangeventiler«
Svaret er: »Nej. hulrummet
skal ikke fyldes ud.« Hvilket sikkert er helt korrekt.
Begrundelsen er: » Hvis der
opstår en utæthed i Armaflex
limningen, vil en udstopning
med f. eks. mineraluld holde
på fugtigheden med korrosion til følge«. »Mængden af
vand i den indesluttede luft,
vil være så lille, at korrosion
kan udelukkes«. »Hvis vi
regner med volumen på en
mellemstor flageventil vil den
indelukkede luft indeholde
ca. 0,03 g vand eller mindre
en 1 dråbe vand – ikke nok til
at forårsage korrosion.« Det
er sikkert helt korrekt, men
forudsætningen var jo en
utæthed i Armaflex limningen, og så holder regnestykket ikke længere.

Alle synlige ventilationskanaler bliver afsluttet med
aluminium, som normalt
kun anvendes til udvendig
isolering. I det nye operahus
har man imidlertid valgt at
bruge det til den indvendige
isolering, både af æstetiske
hensyn og for at gøre isoleringen vandtæt og stærkere.

Det der sker er jo at vanddamp vil blive ved med at
diffundere ind gennem utætheden og kondensere på
den kolde ventil. Betydelige
mængder kondensvand kan
derfor ophobes i hulrummet og medføre korrosion
og nedbrydning af Armaflex
isoleringen, inden utætheden p.g.a. svigtende limning
afslører sig ved dryp eller
rynket/krakeleret isolering.

PM Teknisk Isolering har
desuden stået for lydisolering af ventilationskanalerne
i områder som orkestergrav,
øvelokaler og scener.

Følgende regnestykke vil
belyse, hvor store mængder
fugt der kan diffundere ind
gennem en utæthed over tid.
Kendes rumklimaet og ven-

tilens overfladetemperatur
samt utæthedens størrelse,
kan den mængde vanddamp
der diffunderer ind gennem utætheden beregnes
af Fick´s lov for diffusionsstrømme som er helt analog
med Ohms lov for elektriske
strømme. Loven siger, som
bekendt, at strømmen (Ampere) er lig med spændingsforskellen (Volt) divideret
med den elektrisk modtand
(Ohm).
Ved vanddamp diffusionsstrømme angives strømmens størrelse som kg.
vanddamp pr. sekund og
spændingsforskellen er
forskellen mellem vanddampenes partialtryk inde
ved den kolde overflade og
ude i rumluften. Diffusionsmodstanden har ikke noget
navn, men betegnes ofte lidt
ukorrekt som Z-værdien.
Den Ohmske modstand af
en el-ledning er som bekendt
lig med ledningens længde
divideret med ledningens
tværsnit og ledningsmaterialets elektriske ledningsevne.
På samme måde beregnes
diffusionsmodstanden af
en spalte (utæthed) i en limsamling i et tæt isoleringsmateriale som Armaflex,
som isoleringens tykkelse
divideret med spaltens areal
og diffusionstallet for stillestående luft.
Antages at limningen har
åbnet sig 1 mm på en
længde af 100 mm i en
20 mm Armaflex isolering
er »diffusionsledningens«
længde 20mm = 0,02m og
tværsnits arealet 100 mm2
= 1x10-4 m2 . Stillestående
lufts diffusionstal er 2,0 x
–10-10 kg/(m.s.-Pa). Diffusi-

onsmodstanden af spalten
bliver derfor:
Z = 2,02/(1 x 10-4 x 2,0 x 1010) = 1 x 10+12 s.Pa/kg.
I et rumklima på 20°C og
relativ luftfugtighed på 70 %
er vanddampens partialtryk
1660 Pa. Inde ved ventilens
overflade er partialtrykket
940 Pa lig med mætningstrykket ved ventilens temperatur på 6 °C. Diffusionsstrømmen kan så beregnes
til: (1660 – 940)/1 x 10+12 =
740 x 10-12 kg/s svarende til
23 g vand pr. år.
I Gerner Jørgensen indlæg
er der kun regnet med den
fugtmængde som er i det
luftvolumen som er indesluttet i hulrummet mellem flangeventilen af Armaflex isoleringen. Denne fugtmængde
er beregnet til 0,03g, men
hvis ikke utætheden tætnes,
vil der som ovenfor beregnet ved diffusion gennem
utætheden accumuleres en
vandmængde i løbet af et år
som er 23/0,03 = 767 gange
større. I løbet af nogle år vil
denne vandaccumulering
kunne bevirke korrosion og
nedbryde Armaflex isoleringen.
Diffusionen gennem et
tilsvarende hul i en PVCkappe omkring et mineralulds-isoleret rør er lidt mere
kompliceret at beregne, men
vil andrage ca. 180 g/år eller
8 gange så meget.
I begge tilfælde vil fugtaccumulering kunne undgås
ved at indbygge HygroWickvægesystemet i Armacell
isoleringen af flangeventiler.
HygroWick- vægesystemet
er udførligt beskrevet i
tidligere numre af Teknisk
isolering senest i nr. 3 Sept.
2002.
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Norisol isolerer
Bruuns Galleri

Generalforsamling 2003
i skønne omgivelser ved
Sorø Storkro

Norisol står for en stor del af brand- og rørisoleringen
i det nye storcenter ’Bruuns Galleri’ i Århus

På DSBs tidligere centralværkstedsarealer i hjertet af
Århus - klods op ad Banegården - bygger den danske
afdeling af Skandinaviens
største virksomhed for udvikling og drift af butikscentre,
Steen & Strøm Danmark A/S,
i øjeblikket et nyt eksklusivt
storcenter; Bruuns Galleri.
Det mere end 50.000 m2
store byggeri i flere etager, der rummer butikker,
parkeringskældre, biografer,
hotel og erhvervslokaler
samt ca. 2000 m2 boliger i et
tilstødende højhus, forventes at stå færdigt i efteråret
2003. Norisol arbejder lige
nu på højtryk for at færdiggøre store dele af byggeriets
brand- og rørisolering.

og males, har vi benyttet
Conlit med flis for at sikre en
god overflade og et pænere
resultat«.

nu har der været forlydender
om, at der måske er mere
arbejde på vej«, fortæller
Poul Erik Nielsen.

En opgave med vokseværk
»Vi startede med en entreprise på ca. 13 m2, men som
byggeriet er skredet frem, er
der løbende kommet noget
til. Vi påbegyndte arbejdet
i begyndelsen af marts og
forventede egentlig at afslutte det i forbindelse med
rejsegildet den 15. maj. Men

Problemfri rørisolering
Ud over brandisoleringen
står Norisol også for isolering af ca. 15 km rør heraf 5
km kølerør i centerdelen og
parkeringshus.
»Det er en stor opgave, der
normalt ville være meget
tidskrævende. Derfor har vi
været glade for at arbejde

med Rockwool A/S’ Rørskål,
som vi har brugt i alle dimensioner. Rørskålen følger med
rundt i alle bøjninger, og da
vi slipper for tilpasnings- og
skærearbejde, kan vi spare
en arbejdsgang og sikre en
hurtigere montage,« fortæller
projektleder Niels Skov fra
Norisol Aalborg, der udover
Rørskålen har benyttet
Rockwool A/S’ lamelmåtter
til afløbsinstallationerne og
et Kaiflex cellegummiprodukt
til køleisoleringen.

Der var i år 99 deltagere
da FDI og DIB afholdt
den årlige generalforsamling 23. maj på
Hotel Sorø Storkro.

På generalforsamlingen
kunne formand Kurt Nykjær
gennemgå året der gik ved
blandt andet at fremhæve,
at foreningen har fået nye
medlemmer på grund af
at foreningen kan tilbyde
medlemmerne et kalkulationsprogram for planlægning
og opfølgning af projekter, at
der de kommende måneder vil blive gennemført en
kampagne for udvidet brug
af foreningens hjemmeside,
samt om de forskellige aktiviteter DI gennemfører for
at sikre medlemmerne gode
rammebetingelser. Der var

også en kort gennemgang af
foreningens overenskomstovervejelser for det kommende års overenskomstforhandlinger.
Formanden sluttede af med
at orientere forsamlingen
om, at FDI den 13. februar
2004 har 100 års jubilæum,
hvor der i »Pyramiden« i
Dansk Industri er forberedt
et særligt jubilæumsarrangement. Formandens beretning
og bestyrelsens arbejde i
øvrigt blev værdsat af medlemmerne i sådan en grad, at
alle blev genvalgt.

Bestyrelsen består det
kommende år af:
Formand Kurt Nykjær,
Nykjær isolering
Næstformand Jørgen B.
Rasmussen, Norisol
Bjarne Christensen, IKAS
Peter Pedersen,
Teknisk Isolering
Sven Pers, Persolit
Lars Graf, Dantec Isolering

Et atypisk job
Norisol udfører normalt
industriisolering, og opgaven
i Århus er derfor en smule
atypisk. Samtidig betyder
en ny konstruktionsmetode
med store åbne rumarealer,
der bæres af brandisolerede
stålkonstruktioner, at der har
været god brug for virksomhedens store erfaring.
Projektleder Poul Erik Nielsen
fra Norisol Fredericia, der har
forestået brandisoleringen
i biografområdet og parkeringshuset, fortæller:
»Vi har nu brandisoleret ca.
700 m2 ialt. De bærende
stålkonstruktioner er blevet
brandbeskyttet med Conlit
fra Rockwool A/S, så det
specielle byggeri kan leve
op til kravet om, at der skal
være 60 min. til at rømme
bygningen i tilfælde af brand.
Ved synlige konstruktioner,
der efterfølgende skal slibes
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Projektleder Niels Skov fra Norisol Ålborg er godt tilfreds med at arbejde
med Rockwool Universal Rørskålen – den har bl.a. sikret en hurtigere
montage på rørisoleringen i det nye storcenter ’Bruuns Galleri’ i Århus.
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Allan Ploug A/S
Trekronergade 124
2500 Valby
telf.: 3645 3636 fax 3645 3631

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

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

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

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

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

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

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

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

S R Isolering A/S
Ringstedvej 178
Kvanløse 4300 Holbæk
telf.: 5918 3132 fax 5918 3132

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

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

B M Isolering A/S
Ramsøvejen 39
Ramsølille
4622 Havdrup
telf.: 4618 5070 fax 4345 0094

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

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

BV-Isolering v/Max Heydorn
Nørremarksvej 66
Sejet
8700 Horsens
telf.: 7568 2166 fax 7568 2187

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

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

Lindberg og Kjærholt
Isolering A/S
Åbakkevej 49
2720 Vanløse

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

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

Møllers Isolering
Blokhusvej 6
2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859

Skovlunde Isoleringsforretning
Kirkebyvej 26
2740 Skovlunde
telf.: 4494 3237 fax 4494 3237

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

Nordsjællands Isoleringsforretning I/S
Parcelvej 34 B
2840 Holte
telf.: 4542 3413 fax 4542 3498

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

C.C Isolering
v/J.L. Andersen
Nordfeldparken 7
9400 Nørresundby
telf.: 9819 0711 fax 9817 4785

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

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
Herstedøstervej 11
2600 Glostrup
telf.: 4345 5380 fax 4848 2180

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
Isoleringsfirmaet Activ A/S
Højevej 14
4900 Nakskov
telf.: 5491 0190 fax 5492 2567
Isoleringsfirmaet Activ A/S
Nykøbing Falster Afdeling
Fiskerihavnsgade 2
2450 København SV
telf.:

Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9
3480 Fredensborg
telf.: 4848 5380 fax 4848 2180

Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Vindingevej 34
4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239

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

Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Tåstrup Møllevej 4B
4300 Holbæk
telf.: 5943 2460

Dansk Industriisolering A/S
Strandskovvej 16
4780 Stege
telf.: 5582 6243 fax 5582 6343

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

Dansk Industriisolering A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455

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

Dansk Rørmærkning ApS
Sønderskovvej 6
2740 Skovlunde
telf.: 4492 1266 fax 4492 0798
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Norisol A/S
Industrivej 33
Postboks 70
4230 Skælskør
telf.: 5819 5050 fax 5819 6060
Norisol A/S
Industrivej 39-41
2605 Brøndby
Postboks 70
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
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

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

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
Jørgen Kynde Tag- og Asbestrenovering ApS
Hammeren 10
6715 Esbjerg N
telf.: 7516 8100 fax 7516 7530

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
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

Sønderborg Isoleringsforretning
Spang 11
6400 Sønderborg
telf.: 7442 1472 fax 7442 8435
Top Isolering Grenaa A/S
Teknologivej 14
8500 Grenå
telf.: 8632 3164 fax 8632 0538

Vestjysk Industriisolering ApS
Lemtorpvej 7
7620 Lemvig
telf.: 9781 0499 fax 9781 0259
Viborg Isolering
Tyttebærvej 3
8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

OBS!!! Deadline på DIB
DEADLINE FOR MATERIALER
TIL DIB-TEKNISK ISOLERING
DIB nr. 3 - Mandag den 11. august 2003
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:

HUSK!!!

MEDLEMSMØDE

FREDAG DEN 31.10.2003
KOLDING FJORD
ADRESSER
Redaktion
John Kristensen
DIB / co. Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 21 00 99
Fax 86 21 51 14
E-mail: dibblad@dib-net.dk

Tryk
FN-Tryk
Bilstrupvej 15
7800 Skive
Tlf. 97 52 22 55
Fax 97 52 25 01
E-mail: info@fn-tryk.dk
www.fn-tryk.dk
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120 cm lang

Med klæbestrimmel

Nemmere at
bøje

ISOVER BoaFlex er klar til, direkte fra kassen, at følge rørenes bøjninger. Det kræver ingen
ekstra bearbejdning af produktet. Og med en længde på 120 cm og en selvklæbende
overlap på den armerede aluminiumsfolie, når du længere for hver arbejdsgang.

isover in-house

Ny ISOVER BoaFlex

