Nr. 1 - juni 2018 - 31. årgang
Isoleringsopgaven som ved EM i Köln,
gav Patrick Jørgen Nielsen, Persolit A/S,
og Nikolaj Lykke Nielsen,
Danisol Teknisk Isolering ApS,
en flot 4. plads.

Persondatalovgivning – postliste

Kære abonnent!
For at kunne udsende bladet Teknisk Isolering har vi af gode grunde den
enkeltes navn og postadresse stående på en postliste. Postlisten bliver
alene brugt til at udsende bladet Teknisk Isolering til jer, hvilket vi også har
sikret/ fået bekræftet hos distributøren af bladet. Den enkelte abonnent
kan altid blive slettet hos os, som hidtil, ved henvendelse til redaktionen.
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Status efter
generalforsamling
Hvordan står det til i Foreningen, i isoleringsbranchen og byggebranchen i sin
helhed?
Med foreningen går det fremad. I løbet
af det forgangne år har vi fået flere medlemmer. Medlemsmødet i samarbejdet
med Rockwool var velbesøgt og lærerigt.
I bestyrelsen er der arbejdet hårdt med
de forskellige emner, som der er fokus
på: uddannelse, lærlinge og OKTI for at
nævne nogle.
Vi hilser skolen i Kolding velkommen,
en institution, som kan uddanne lærlinge
i alle aldre. Med en skole i Øst og nu også
i Vest håber vi på, at tilgangen af lærlinge
vil stige.
Det skal igen nævnes, at der er mange
uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder. Hvortil der ofte er mulighed for
tilskud. Vi skal blive bedre til at benytte
disse muligheder. Gå ind på DIB’s hjemmeside og læs mere. Vi har i fællesskab
investeret i uddannelsesfonde, og vi bør
derfor også nyde godt af vores investering, når vi uddanner vores lærlinge og
medarbejdere.

På Generalforsamlingen blev det besluttet, at OKTI Ordningen bliver ændret
grundlæggende. DIB arbejder målrettet
på at få formuleret et regelsæt til kontrol
af teknisk isolering, så selvstændige
kontrolfirmaer kan udføre kontrol efter
OKTI’ regelsæt. På denne måde er vi med
til at sætte retningslinjer for kontrol af
isoleringsarbejder. Vi har forventning om,
at dette arbejde færdiggøres i slutning
af 2018. OKTI skal fortsat have fokus på
oplysning. Denne del af ordningen holder
vi i DIB’s egen regi. Som del af dette
oplysningsarbejde har branchen brug for,
at producenterne udarbejder montagevejledninger for alle deres produkter, der
anvendes til teknisk isolering.
Der er travlt i vores branche. Langt
de fleste medlemmer melder om fyldte
ordrebøger, manglende arbejdskraft og
længere leveringstid på visse produkter.
Gang i den - ja. I disse travle tider skal
vi holde hovedet koldt og være opmærksomme på det, som udfordrer os.
Nogle af udfordringerne er måske så
udbredte, at de berører flere i branchen.

Formanden for DIB
Marc Roolfs
Delta Teknisk Isolering ApS

Som medlem af DIB er det vigtigt, at det
enkelte medlem har lyst til at dele disse
emner med andre. Som nævnt på generalforsamlingen, er vi ikke stærkere end
summen af vores individuelle medlemskaber. Derfor er det vigtigt at komme frem
med det, som berører os. Kontakt en af
os i bestyrelsen. Det kan være, du ligger
ind med noget, som kan hjælpe vores DIB
fællesskab.
DIB tager fat i et nyt år. Vi vil blande
os, tage initiativ og agere i den verden vi
arbejder i. DIB er dig som medlem. Vær
med og kom i gang.

God arbejdslyst ■

SINGLE PACK
NY LETTERE LØSNING

Hvor der kræves lidt mere, er ISOVER det rette valg
Vi har halveret pakken og dermed vægten, men ellers er alt uforandret. Nu kan du
bestille U Protect Wired Mat i Single Pack poser. Det giver en lettere håndtering,
men uden at gå glip af de øvrige fordele:
•
•
•

6m lange ruller
Lav vægt
Minimalt spild ved tilskæring

Har du spørgsmål eller brug for vejledning, hjælper vi dig gerne.

www.isover.dk

Find din nærmeste ISOVER-konsulent på isover.dk/kontakt
eller ring til Teknisk Service på 72 17 17 27.

Det går godt i byggeriet
lige nu, men vi skal
investere mere i
fremtiden

Diagram
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Af ESCO Manager Peter Hedegård,

Saint-Gobain Denmark A/S

Indstillinger

Vend/drej

Sorter data

Kilde: Danmarks Statistik

Der er ingen tvivl om, at der er gang i byggeriet i øjeblikket. De
seneste prognoser fra marts 2018 viser, at beskæftigelsen i
byggeriet forventes at fortsætte med den stigning, vi har set
siden lavpunktet i starten af 10’erne, og som i dag er på niveau
med 2005-2006 (fig. 3). Når man taler med byggeriets parter, er
der da også en udtrykt enighed om, at der er fart på i branchen.
Det betyder på den ene side, at konkurrencen er hård, men det
betyder også, at nervøsiteten over, om man kan få det næste
job, er mindre.
Hvor længe og hvordan byggeriet præcist vil udvikle sig, er
svært at svare på. Beskæftigelsesprognosen er én indikator. En
anden indikator finder vi i prognoserne for nybyggeri, der siger, at
vi rammer niveauet 30.000 nye boliger i 2019.
Når man i tillæg kaster et blik på den nuværende boligmasse,
der stadig bliver ældre og kræver mere vedligeholdelse, så er
der god grund til at forudsætte, at også renovering får en stadig
større betydning.
Alting peger altså på, at vi – i de kommende år i det mindste –
vil have et økonomisk sundt og stabilt byggeri.
Investér i de gode tider
Men når det går så godt, er det så ikke godt nok? Det vil nogen
sikkert mene, og det er da også et kendt menneskeligt træk,
at have tendens til at læne sig ubekymret tilbage, når tingene
går godt. Andre vil mene, at et mere rationelt sigte vil være
at benytte den positive periode, vi er i, til at forberede os på
fremtiden, til at udfordre status quo og til at investere i et mere
produktivt og robust byggeri.
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Udskriv

Ser vi på den digitale udvikling – for eksempel redskaber,
der kan gavne planlægningsog projekteringsfaserne af
et byggeri – så går det noget
trægt med at investere på
dette område. Investeringen i
IT pr. medarbejder lå i 2016 i
bygge- og anlægsbranchen på
12.000 kr. pr. fuldtidsansat.
Til sammenligning var tallet for
industrien 48.000 kr.
Investering er en forudsætning for øget digitalisering, men
det er ikke nok i sig selv; implementering af nye IT-redskaber
kræver, at vi gør ting anderledes, at vi tør tage chancer og
arbejde sammen på nye måder.
Det kræver vilje fra byggeriets parter, men resultatet vil være
åbenlyst - ikke mindst i form af øget produktivitet.
Brede samarbejder
Et af de steder, hvor udvikling, sammenhængende løsninger og
øget digitalisering ser ud til at vinde lettest frem i øjeblikket, er i
brede samarbejder på tværs af værdikæden.
Hos Saint-Gobain deltager vi i samfundspartnerskabet REBUS
og har sammen med de øvrige partnere lanceret et dokumentsæt
omkring strategisk partnerskab, frit tilgængeligt på www.rebus.
nu. Dette er én måde at fremme sammenhængende løsninger i
byggeriet på. En anden er en mere effektiv anvendelse af digitale
redskaber til visualisering og optimering af problemstillinger i

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen ventes at
stige fra 166.500 personer i 2017 med 5.000 personer i
2018 og yderligere 3.000 personer i 2019, så vi rammer
et niveau på 174.500 personer. Renoveringsmarkedet går
nogle rolige, men fornuftige, år i møde. Der forventes en
stigning i produktionsværdien på ca. 3 procent i 2018 og
2019.
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Ønsker og bidrag fra Saint-Gobain
til aktørerne i byggeriet faser:
Med højeffektive isoleringsløsninger fra ISOVER, bygningsog rumakustik fra Gyproc, designgulve og op murings
mørtler fra Weber, indeklima- og rumkomfort fra Ecophon
samt dagslys og personlig komfort fra Glassolutions skaber vi i Saint-Gobain fundamenter for at give byggeriets
aktører råderum til at fremme en god renovering.
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FIGUR 3
BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN
2000-2019, 1.000 BESKÆFTIGEDE
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DET FØRSTE FLEKSIBLE

byggeriet. Vi ser i større og større grad at det, i et tæt samarbejde med byggeriets værdikæde, er muligt at skabe integrerede
løsninger, hvor komfort og energibesparelser får den nødvendige
høje prioritet, når bygningen alligevel skal renoveres.
Udviklingen af brugen af f.eks. droner og scannere til opmåling, mængdeudtræk fra 3D modeller, simulering af mulige/umulige rørføringer, pladsforhold m.m. er enorm. Meget kan lade sig
gøre, men det kræver vilje og økonomi at tage de skridt, der skal
til for at ændre processerne i byggeriet.
Udregninger peger på, at vi med brug af nye digitale værktøjer
og 150 timers ekstra planlægning kan spare 1 mio. i sidste ende
af et byggeri. Der er altså et klart økonomisk incitament, og min
påstand er, at tiden til at gøre noget ved det, er nu.
Hos Saint-Gobain tror vi på, at vejen frem går gennem øget
dialog, planlægning, brug af digitale redskaber, gode og sikre
arbejdsforhold for de udførende håndværkere samt beboerdialog
og byggelogistik, mens renovering og byggeri pågår. Det kræver
vilje og investering på tværs af byggeriet – men til gengæld siger
vores erfaring, at det er en både farbar, fornuftig og økonomisk
hensigtsmæssig vej frem.
Ønsker du at vide mere om Saint-Gobains indsats på området for integrerede energi-, komfort- og renoveringsløsninger, så
kontakt peter.hedegaard@saint-gobain.com. ■
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INSTALLER
SIKKERHED

Beskæftigede i alt

• Den nye sikkerhedsstandard for
teknisk isolering
• Komplet sortiment af produkter med
lav røgudvikling (Euroklasse B/BL
-s1,d0)
• Armaflex Ultima opfylder kravene til
bæredygtigt byggeri

Oplev forskellen!

Gennemsnit 2000-2019

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

www.armacell.com/dk

Gode erfaringer med projektsvendeprøver
Af Uddannelseskonsulent
John Hvass,

dannelser med ansvar for teknisk isolatør,
tagdækker-, brolægger- og struktøruddannelsen, John Hvass, fortæller, at både
faglærere, elever og virksomheder er glade
for den nye prøveform.

Byggeriets
uddanelser

De gode erfaringer fra struktør-, tagdækkerog brolæggerfaget bliver nu givet videre til
teknisk isolatør-faget, der netop har fået
skrevet den projektorienterede svendeprøve
ind i fagets bekendtgørelse. Eksamensformen skal testes allerede til næste år.
For blandt andet struktør-, tagdækker- og
brolæggerfaget blev den teoretiske del af
svendeprøven for tre år siden ændret til at
være projektorienteret. Når en elev skal til
den teoretiske svendeprøve, trækker han/
hun en projektopgave. Eleven har herefter
40 timer til at udarbejde en projektrapport,
der skal fremlægges for lærer og skuemester. Ønsket med prøveformen er, at prøven
tager udgangspunkt i den praktiske erfaring
eleven har fra sin praktiktid og samtidig
afspejler elevens faglige kompetencer.
Uddannelseskonsulent i Byggeriets Ud-

Faglærerne har taget godt imod den
projektorienterede teoretiske
svendeprøve
”Det jeg hører fra faglærerne er, at de
oplever, at både udviklingen og udførelsen
af den projektorienterede svendeprøve
fortsat er en spændende proces. Den
største udfordring har været devisen: ’Vi
plejer jo …’ Nu har man gjort tingene på
en bestemt måde i mere end 20 år, og så
bliver det ændret radikalt. Det har været
en opgave og udfordring for faglærere
og skuemestre, der har skulle øve sig i,
i højere grad at lytte og votere fremfor at
rette efter en facitliste. Projekteksamen
indeholder flere nuancer end en fast defineret skriftlig eksamen. Men jeg oplever,
at alle har taget opgaven på sig og er
glade for formen.”
Også eleverne er positive
”Også eleverne er glade for prøveformen,

der tager udgangspunkt i den hverdag,
som de møder ude i praktikken. Det er en
prøveform, som også elever, der ikke er
så bogligt stærke kan relatere til. Og at
eleverne er mere trygge ved den projektorienterede form, vidner karaktererne også
om. Det er særlig godt, at eleverne trænes
i at tænke processer igennem – fra ide
til færdig konstruktion. Det vidner om en
forståelse for arbejdet, som ikke kan måles
i udenadslære.”
Bedre rustede elever
”Jeg har talt med flere praktikansvarlige,
der fortæller, at de ser elever, der er bedre
rustet til at komme ud på byggepladsen. De
oplever, at flere af eleverne kommer tilbage
som mere selvstændige håndværkere efter
projektforløbet, da eleverne har oplevet,
hvordan deres praktiske virkelighed passer
med den teori, de skulle fremlægge til
eksamen.”
Erfaringerne gives videre
”Det er vigtigt, at vi deler de gode erfaringer
fagene imellem, så vi kan fortsætte den
positive udvikling, som både fag og elever
er i gang med,” slutter John Hvass. ■

Nem løsning til nye isoleringskrav

(DS 452/3)

Isolerede
rørophæng
sortiment
Se vores store
på
af rørophæng
k
.d
at
m
www.dan

Roskildevej 23 • DK 3650 Ølstykke
tel.: +45 4733 5366 • fax: +45 4733 3626
www.danmat.dk

Hurtig installation - Elegant finish og design - Se mere på www.danmat.dk
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ROCKWOOL lancerer
’det nye sorte’ inden
for brandisolering

Findes der flot brandisolering? Hvis man spørger
ROCKWOOL, er svaret ja.
Stenuldsproducenten har netop
lanceret en ny version af sin CONLIT
brandisolering, der har gennemgået en
æstetisk forvandling. ”Det er det nye
sorte inden for brandisolering”, siger produktchefen, der har haft danske arkitekter i tankerne under forvandlingen.
Når man siger lækkert design og æstetik, er brandisolering til ventilationskanaler nok ikke det første, mange kommer i
tanke om. Men det vil ROCKWOOL nu lave
om på. Deres velkendte brandisolering,
CONLIT, bliver nu lanceret i en forbedret
version, hvor det æstetiske udtryk har
fået et ekstra løft. Det nye sortiment af
CONLIT brandisolering har en sort belægning og en ny form for tape, der gør, at
ventilationskanalerne blender ind i loftet
og giver et mere diskret udtryk.

”Mange
arkitekter mener, at
ventilationskanaler kan
forstyrre helhedsindtrykket i
en bygning – og den udfordring vil vi
gerne løse. Brandsikring af ventilationskanaler er vigtigt, og derfor kan man ikke
undvære dem. Men man kan redesigne
udtrykket, så brandsikringen naturligt
blender ind i resten af bygningens udtryk.
Og det er det, vi har gjort med den nye
version af CONLIT, der nu fås i en sort,
mat farve med en sort alu-tape, så
samlingerne bliver usynlige og installationen får et ensartet udtryk – og det må
da siges at være ’det nye sorte’ inden for
brandisolering”, siger Lillian Andersen,
produktchef hos ROCKWOOL Nordics, og
tilføjer:
”På den måde vil vi gerne imødekomme arkitekternes æstetiske sans ved
at tilbyde dem en ny løsning til brandsik-

ring, som med sin sorte finish ikke vælter
det øvrige æstetiske udtryk i bygningen”.
Komplet system til effektiv montage
Ud over det optimerede design er der
også sket en række andre forbedringer af
brandløsningen. CONLIT kommer nu i et
komplet produktsortiment i flere brandklasser og med en ny overlapning, som
bidrager til en mere effektiv byggeproces:
”For at give montørerne den bedst mulige løsning til brandsikring af ventilationskanaler, har vi udvidet CONLIT sortimentet til et komplet system, så det er lettere
for montøren at sikre montering, kvalitet
og udtryk på tværs af produkter. Desuden
har vi udviklet en ny, smart overlapning i
enden af rullerne, som både giver et flot
slutresultat, men som også bidrager til en
lettere og hurtigere montering på trods af
sparsom plads”, siger Lillian Andersen.
Det nye CONLIT produktsortiment lever
op til brandklasserne EI30/E60, EI60,
EI90 og EI120. Desuden er vægten på det
nye CONLIT sortiment reduceret, så de
opfylder de gældende krav pr. 1. januar
2018. ■
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Øland bliver eneforhandler
af K-FLEX i Danmark
Øland har indgået en eksklusiv aftale med verdens største
producent af isoleringsprodukter i gummi, L’ISOLANTE
K-FLEX. Aftalen har stor betydning for danske montører, da
K-FLEX produkterne gør det væsentligt nemmere at opfylde
kravene til energiisolering.
Danske montører får nu adgang til
isoleringsprodukter fra L’ISOLANTE
K-FLEX. Øland har indgået en aftale med
virksomheden og bliver eneforhandler af
K-FLEX i Danmark. Aftalen er godt nyt
for montørerne. Produkterne fra K-FLEX
er nemlig udviklet til både kondens- og
energiisolering i et- og flerlagsløsninger.
Dette giver en betragtelig forenkling, når
montøren skal beregne isoleringstykkelsen i forhold til DS452.3-standarden for
teknisk isolering.
-Regnestykket bliver meget nemmere
nu. K-FLEX produkterne arbejder i absolutte millimeter, hvilket gør det væsentligt
lettere at udregne en flerlagsløsning,
der både isolerer for kondens og energi,
siger salgschef for isolering i Øland, Jørn
Smith.
Enklere regnestykke
-Det har hidtil været en kompliceret sag
for montørerne at beregne den korrekte
isoleringstykkelse, fordi de kun har
haft adgang til isoleringsprodukter med
de gamle klasseinddelinger. Klasseinddelingerne er fine, når du kun skal
kondensisolere. Men med de nye krav
til energiisolering, skal man beregne
isoleringstykkelsen meget præcist, og her
kommer klasseinddelingerne til kort. I et
klasse 4-produkt kan tykkelsen populært
sagt svinge mellem 15 og 24 millimeter.
Hos K-FLEX er en millimeter altid en millimeter, forklarer Jørn Smith
Fremover vil Øland køre med faste isoleringstykkelser. Det vil sige, at tykkelser
9, 13, 16, 19, 25, 32, 40, 50 og 60 er
den samme, uanset om det er til et Ø 12
mm rør eller et Ø 114 mm rør.
Undgå fejl
-Vi mener, at det vil gøre det enklere og
minimere risikoen for fejl ude på projekterne, fordi montørerne ikke behøver
at undersøge isoleringstykkelsen på en
given slange. Tykkelsen kan variere fra
producent til producent, siger Jørn Smith
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og fortæller, at Øland flere gange har hørt
om fejl, hvor man har glemt at tage højde
for den stigende isoleringstykkelse.
-Der kan være tilfælde, hvor det er
specificeret, at der skal isoleres med 32
mm tykkelse, hvilket umiddelbart betyder,
at man kan tage en slange i klasse 6.
Men fordi isoleringstykkelsen stiger, kan
det give en forskel på over 8 mm, hvilket
betyder, at næste lag skal være større
end beregnet. Denne type fejl kan man
helt undgå med K-FLEX og de nye faste
tykkelser.
Kaimann udfases
Øland forhandler selv isoleringsprodukter
med den gamle klasseinddeling. Kaiflex,
som Øland fik forhandlingen af i 2012, er
teknisk isolering efter den gamle skole.
Disse produkter udfases nu i takt med at
K-FLEX flytter ind i butikkerne.
K-FLEX har i løbet af de seneste 10
år investeret store beløb i nye, moderne
produktionsanlæg, som sikrer en høj, ensartet kvalitet med gode egenskaber inden
for brand- og bakteriebeskyttelse uden
brug af triclosan. Produkterne
kan fås med flere forskellige
overflader alt efter, om der er
krav til høj mekanisk styrke,
UV-stabilitet, eller man ønsker
en pæn blank, sort overflade.
Der findes også færdigmalede
rør, som kan bruges til at vise,
hvad der er i rørene eller som
et designelement udvendigt
eller indvendigt på en bygning.
Vækst på 500 procent
Eksklusivaftalen med L’ISOLANTE K-FLEX demonstrerer
endnu engang Ølands vilje til
at gøre en forskel på markedet for teknisk isolering.
Både i forhold til udbuddet af
produkter og som leverandør
af brugervenlige løsninger til
montørerne er Øland inde og

Søren Glenstrup

markere sig. Virksomheden er stormet
frem siden overtagelsen af Kaimann for
seks år siden med en vækst på over 500
procent, og har appetit på mere.
-Vores ambition er klart at blive den
førende leverandør i Danmark inden for
teknisk isolering. Med K-FLEX tager vi et
vigtigt skridt med produkter og løsninger,
som lever op til nutidens standarder og
samtidig forenkler montørens arbejde,
siger Jørn Smith og fortæller, at Søren
Glenstrup, som hidtil har været isoleringssælger i Øland, indtræder i rollen som
dedikeret specialist i K-FLEX.
Få styr på beregningen
med nyt online værktøj
Øland i er gang med at udvikle et program, som gør det nemt at beregne den
korrekte isoleringstykkelse i forhold til
DS452.3.
Programmet bliver tilgængeligt i løbet
af sommeren online på www.oeland.dk. ■

Effektivt og sikkert
Bredt produktsortiment
Nem montering
Vi bruger 90 % af vores tid inden døre.
Derfor skal bygninger være sikre at
opholde sig i, hvad enten de er offentlige
eller private. God brandisolering af
ventilationskanalerne giver også fordele
for miljøet. En god isolering afgiver mindre
varme i kanalerne, og det sparer energi.
Lanceringen af et bredere og mere komplet
produktsortiment gør CONLIT FIRE MAT
og CONLIT FIRE BOARD til den sikre
løsning til ventilationskanaler. Den nye,
smarte overlapning i enderne af rullerne
sikrer desuden et pænere og mere ensartet
resultat. De tynde plader og den høje
uldkvalitet sikrer en let og hurtig montering,
selv når pladsen er sparsom ...
Læs mere på ROCKWOOL.dk

SGR 1
Glasulds rørskål

✔ Lambda værdi
0,035 W/mK
ved 50 °C
✔ Op till 25%
energibesparelse
✔ Halogenfrit system
sammen med Alu Tape HF
✔ Op til 35% lavere vægt
✔ Den lave densitet gør
rørskålen mere fleksibel
ved montering
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✔ Standard indvendig
diameter fra 15 – 612 mm
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ArmaComfort AB på det nye
hospital i vest ”DNV Gødstrup”
Hospital, ved Herning
2-lags løsningen på ArmaComfort
som giver de gode støjdæmpende
egenskaber.

Armadan i Ikast leverer Armacell’s
lyddæmpningsproduktet ArmaComfort,
til lyddæmpning af afløbs- og tagvandsinstallationer, til det nye hospital i vest
DNV Gødstrup som er i fuld gang siden 2016.
Det er Bravida Danmark A/S, som står for installationsentreprisen for de 98.000 m2 bruttoetageareal i 1. fase af det store
hospitalsbyggeri. Denne del af byggeriet har en samlet værdi på
over 300 mio. kroner. 1. fase skal stå færdigt allerede i slutningen af 2019.
Det akustiske miljø på hospitalet har høj prioritet. Derfor er
det vigtigt, at støj fra afløb og tagvand dæmpes mest muligt.
Armacell GmbH har produktet som løser opgaven.
ArmaComfort har gennemgået adskillige tests, som dokumentere særdeles god dæmpning af både luftbåret støj og lavfrekvens struktur båret støj.
ArmaComfort monteres på afløbs installationerne på byggeriet
for at dæmpe støjen fra afløbs rør og regnvand.
ArmaComfort er en 12 mm tyk fler-lags isolering med en
”tung” gummi overflade oven på en armaflex isolering. ArmaComfort fås også med en Alu-overflade.
ArmaComfort er udviklet specielt til afløbs- og tagvandsinstallationer i stål og plastic. Foruden gode støjdæmpende egenskaber udnyttes også armaflex’ens kondensforebyggende egenskaber på de til tider kolde afløbsinstallationer.
Ønsker man forbedret støjdæmpende effekt monteres der to
lag ArmaComfort med forskudte samlinger.
Installationen er nem og enkel. Materialet limes med Armaflex
lim 520, eller monteres og fastholdes med tape, inden der
befæstes med galvaniseret tråd. Rørophæng og andre forhindringer overisoleres med endnu et lag ArmaComfort.
Montørerne vurderer, at det er mellem 25 og 30% hurtigere at
montere ArmaComfort, end andre lyd produkter. ”Materialet er
meget nemmere end andre lydisoleringsmaterialer, jeg tidligere
har arbejdet med. Det er fast, og rent, og så er det et kæmpe
plus, at det er meget hurtigt at montere.” siger isolatørerne på
DNV Gødstrup.
Og der er nok at tage fat på. På projektet er der ca. 5 km rør,
som skal støjdæmpes. ■

Afløb lydisoleret med ArmaComfort over
nedhængte lofter på gødstrup DNV
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Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening har afholdt
sin årlige generalforsamling
Fredag den 25. maj afholdte DIB – Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
ordinær generalforsamling på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. 28 ud af
foreningens 40 medlemsvirksomheder var mødt frem og deltog i generalforsamling.

DIB’s formand Marc Roolfs, Delta Isolering ApS indledte sin
første formandsberetning (nyvalgt på generalforsamlingen 2017)
med at byde velkommen til tre nye medlemmer. Der har det
forløbne år været en nettotilgang til brancheforeningen på to da
en har forladt foreningen, idet virksomheden har nedlagt sine
aktiviteter i Danmark.
Nye medlemsvirksomheder:
-	Fredericia Isoleringspuder ApS,
Erritsø Møllebanke 11D, Erritsø,
7700 Fredericia
-	Rapiid ApS, Østre Havnevej 18,
4400 Kalundborg
-	Isocom ApS, Boeslunde Byvej 118, 4242 Boeslunde
Fremgang i byggeaktivitet
Formanden fortsatte sin beretning med, at glæde sig over
fremgang i byggeriet og, at udviklingen ventes at fortsætte i de
kommende år. Der er udsigt til vækst i investeringerne på 3-3½
pct. i 2018 og 2019. Det er de stigende huspriser, færre ledige
erhvervslokaler og ikke mindst offentlige investeringer, der ventes at give anledning til mere byggeri. De samlede investeringer i
byggeri og anlæg steg tre pct. sidste år, og er nu på niveau med
2008.

Mangel på arbejdskraft
Mangel på medarbejdere truer dog, særligt inden for visse dele
af byggeriet, hvilket kan mærkes i isoleringsbranchen.
Fremgangen i økonomien og den øgede beskæftigelse i byggeriet har betydet, at der nu er svært at finde nye medarbejdere.
Generelt i byggesektoren er det næsten hver fjerde virksomhed,
23 pct., som angiver mangel på medarbejdere som en begrænsning. F.eks. inden for ”anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed” (hvorunder isoleringsbranchen er registreret) samt
VVS- og blikkenslagerforretninger er andelen af virksomheder,
der begrænses af arbejdskraft 27 pct. Med udsigt til endnu mere
gang i byggeriet i de kommende år, må det forventes, at manglen
på medarbejdere i branchen kun vil blive endnu mere udbredt.
Alderssammensætning i isoleringsbranchen

40
66 %

34 %

30

20

10

Trods den positive udvikling i den generelle beskæftigelsen er
medlemsvirksomhedernes lønsum dog faldet med 4,2 % fra 384
mio. til 368 mio. et niveau svarende til 2009.
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med 750,00 kr./praktikuge og 1.500 kr./skoleuge. Yderligere
oplysninger kan ses på branchens hjemmeside eller kontakt til
sekretariatet.

Aldersfordelingen har ændret sig til det yngre i forhold til sidste
beretning. Aldersgruppen over 50 år vægter ca. 1,5 % mindre.
Den største ændring er dog i aldersgruppen 20 – 39 år, som nu
vægter med 47 % (44,5 %).
Branchen har 7 medarbejdere over 70 år, hvilket må være
positivt set fra en arbejdsmiljømæssig vinkel. Undersøgelsen
er udarbejdet i 4. kvartalstal 2017, baseret på 1054 tekniske
isolatører.
Lærlinge - uddannelse
Indgåelse af uddannelsesaftaler er i en positiv udvikling, men
i statistikker indgår også korte uddannelsesaftaler, så spørgsmålet er, om der reelt er en positiv udvikling, hvis man renser
tallene for dem.
Målsætningen er stadig 25 færdiguddannet nye svende pr. år
for, at branchen kan holde en veluddannet arbejdsstyrke ajour.
Udlærte tekniske isolatører
År
Under 25 år
2012
4
2013
8
2014
8
2015
10
2016
6
2017
3
2018 (1. kvartal)
3

Over 25 år
4
13
8
10
10
10
6

I alt
8
21
16
20
16
13
9

Tilgangen af udlærte svende er reduceret i forhold til sidste år,
og bevæger sig længere væk fra målsætningen. Samlet set er
tilgangen af lærlinge og udlærte ikke tilfredsstillende, hvis branchen skal fastholde en veluddannet arbejdsstyrke.
DIB opfordrer kraftigt til, at medlemmerne ansætter lærlinge.
Geografisk er der ingen undskyldninger, da der i 2017 blev tilknyttet endnu et uddannelsessted, så der nu er to skoler, Audebo og
Kolding.
Manglen på arbejdskraft bekræfter, at der skal gøres noget
særligt. Pt. er der under 45 igangværende uddannelsesaftaler.
For at imødekomme målsætningen burde der være 75 – 100
aftaler. Formanden opfordrer virksomhederne til, at slå lærepladser op på www.praktikpladsen.dk, hvorved kendskabet til vores
branche samtidig øges.
Alle virksomheder har her i april 2018 fra AUB modtaget et
måltal for lærlinge i deres virksomhed. De virksomheder, der ikke
opfylder måltallet, vil blive ”straffet” med et merbidrag til AUB
på 27.000 kr. pr. manglende lærlinge iht. et beregnet normtal for
branchen, kaldet måluddannelsesratioer.
De virksomheder, som har flere end det beregnede måltal
de sidste 3 tidligere år vil blive belønnet med op til 15.000 kr.
(25.000 kr. i 2018) pr. helårselev.
Vær med til at sikre en veluddannet branche, tag derfor en
lærling ind; der er ingen grund til at betale merbidraget.
Ud over den almindelige lærlingeuddannelse blev der ved
overenskomstfornyelsen marts 2017 aftalt støtte til, at voksne
medarbejdere kan gå i lære efter en realkompetencevurdering/
meritvurdering. Lønnen er 144,00 kr./time, og der kan søges
om tilskud fra fonden, som efter forlods bevilling kan støtte

Rekruttering
Den særlige indsats for at rekruttere lærlinge til branchen
ophørte i 2016, og det vurderes, om der fremadrettet skal igangsættes tilsvarende indsatser.
Begge skoler er i gang med forskellige projekter for at synliggøre isoleringsuddannelsen og skaffe lærlinge til deres skoler.
Herudover har virksomhederne Norisol A/S og Persolit Entreprenørfirma A/S gjort en særlig indsats i deres lokalområder for
at tiltrække arbejdskraft til branchen.
På skolerne arbejdes der med at give indholdet af undervisningen et tidssvarende løft og ændre svendeprøverne til at være
mere projektorienterede. (se artikel side 6)
For yderligere synliggørelse af branchen, deltager DIB også
i DM i Skills, som i januar 2018 blev afholdt i Herning, hvor 42
fag var repræsenteret. Mesterskaberne blev besøgt af godt
48.000 elever, forældre og virksomheder. Isoleringsbranchen
var repræsenteret med fire deltagere, vinderen blev Patrick
Jørgen Nielsen fra Persolit Entreprenørfirma A/S, som også gik
videre til Europamesterskaberne i Teknisk Isolering i FESI regi.
(Se side 15)
Formanden anbefalede medlemmer til at deltage aktivt
omkring markedsføringen af teknisk isolatøruddannelsen, når
næste DM i Skills 2019 finder sted i Næstved 4. – 6. april 2019.
Efteruddannelse inden for teknisk isolering
På efteruddannelsesområdet er der tilsvarende en negativ
udvikling. DIB opfordrer også her til at gøre brug af de ca. 50
tilskudsberettigede kurser / muligheder for, at sikre velkvalificerede medarbejdere
Efteruddannelse – er også en mulighed for at sikre en attraktiv, velkvalificeret medarbejderstab. Der er ca. 50 kurser inden
for teknisk isolering, som Isoleringsbranchens Udviklingsfond
giver tilskud til.
Se de af Isoleringsbranchens Udviklingsfond tilskudsberettigede kurser på www.dibnet.dk, www.byg.dk, eller
www.amukurs.dk.
Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser. For personer med en erhvervsuddannelse, som højeste uddannelse, er
betalingen mellem 108 kr. og 184 kr. pr. kursusdag.
Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der også
søges om tilskud til befordring og kost og logi.
Betaler virksomheden løn under efteruddannelsen, søger virksomheden om VEU-godtgørelsen og evt. befordringsgodtgørelse
på www.efteruddannelse.dk
VEU-godtgørelse udgør i 2018 pt. ca. 116 kr. pr. time
(VEU-godtgørelsen er hævet fra 80 % til 100 % af dagpengegodtgørelsen pr. 1. januar 2018).
Herudover er der mulighed for at søge Isoleringsbranchens
Udviklingsfond om tilskud til efteruddannelsen. Find vejledning
og ansøgningsblanket her www.dibnet.dk, www.byg.dk
Tilskuddet udgør maks. 65,00 kr./time, hvis der under
kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 140,00 kr./time.
Udbetales der mindre, reduceres tilskuddet tilsvarende. Der kan
maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. år pr. person.
Formanden opfordrede medlemmerne til at sætte sig ind i de
tilskudsmuligheder, der findes.
ISOL version 2018
Det eksisterende Kalkulationsværktøj er teknisk forældet, og vil
blive erstattet af et nyt ISOL version 2018.
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ISOL, version 2018, er sat i gang og forventes færdig til præsentation i 4. kvartal 2018. Programmet vil blive præsenteret på
et medlemsmøde og vil være gratis for medlemmerne, som vil
kunne downloades fra DIB’s hjemmeside. Selve installationen vil
virksomhederne selv skulle forestå, man vil dog kunne tilkøbe
installationsydelsen hos leverandøren. Programmet vil være
beskyttet mod kopiering og vil kun kunne bruges af medlemmer
af DIB.
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
OKTI som blev stiftet i 2006 på baggrund af en TV-udsendelse
om dårlig isolering af et renoveringsprojekt.
Målsætningen med OKTI var at højne kvaliteten i branchen,
hvilket det også har vist sig at gøre.
De sidste par år er indberetningerne til kontroludtagning og
ønsket om kontrol på konkrete projekter dog faldet mærkbart.
Generelt er kundernes ønske, om at få udført kontrol faldet
drastisk.
Bestyrelsen har arbejdet med at opdele OKTI i en oplysningsdel, som DIB skal tage sig af, og en kontroldel, som outsources
helt. Begge bliver forankret i OKTI’s Råd, der skal udarbejde
rammen for udførelse af kontrollen, således kontrollerne er sammenlignelig landet rundt.Hver kontrol skal fremadrettet betales
direkte af rekvirenten.
Forslaget har også været drøftet i OKTI's Råd, der er positiv
over for forslaget og generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til færdiggøre arbejdet, kontrolordningen vil i sin nuværende form fortsætte året ud.
Standardiseringsarbejde
DIB har sat en revideringsproces i gang hos Danske Standard i
forbindelse med optimering af vores montageforhold. DS 1102
og DS 1123, som er de aktuel gældende standarder, giver
grundlag til beregninger til pladsbehov for rørledninger og ventilationskanaler. Disse standarder er forældede og dækker ikke alle
installationer, som der arbejdes med. Ydermere tager disse ikke
hensyn til diverse montageteknikker.
DIB har derfor foreslået, at der udarbejdes et nyt regelsæt,
som tager udgangspunkt i montage af teknisk isolering, uagtet
hvilken installationstype. Dette regelsæt vil blive normativ og
dermed en del af lovgivning.
Der kommer stadig flere spørgsmål, fra installatører og rådgiver, til DS 452. Disse emner er ofte af generel karakter, og vil
løbende blive optaget på listen af FAQ, som er koblet til DS 452.
Det forventes, at der kommer en opdateret FAQ ultimo 2018.
DIB bidrager ligeledes i det europæiske samarbejde FESI i
revisionen af standarden for beregning af isoleringstykkelser, idet
denne standard har fejl i visse situationer. (se side 15)
Det kommende års Focus områder
Formanden sluttede sin beretning med en orientering om det
kommende års focus områder
-	rekruttering til branchen, uddannelse af lærlinge og opkvalificering af nuværende medarbejdere. Her må alle virksomheder
hjælpe med. Der er mange muligheder og tilskudsordninger, så
det vil være en god ide at sætte sig ind i dem.
-	OKTI skal sikre kvaliteten i branchen. Arbejdet færdiggøres
med opdeling af OKTI i en oplysningsdel og en selvstændig
kontroldel, hvor kontrollen rekvireres direkte hos kontrolvirksomheden.
-	producenterne opfordres til at have klare praktiske og synlige montagevejledninger, da kvaliteten af isoleringsarbejder
kontrolleres efter standarder og montagevejledninger. Dette er
særligt vigtigt, idet byggesagsbehandlingen i dag er vendt, så
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byggeriets fremover bliver godkendt på baggrund af det faktiske udførte arbejde og kontrollen heraf.
- 	informationsgangen om branchen til medlemmerne vil blive
taget op til vurdering.
- 	fremtiden handler om professionalisme.
Økonomi
Danske Isoleringsmestres brancheforenings økonomi er fortsat
fornuftig med overskud på ca. 240.000 kr., der primært kommer
fra afkast af formuen. Betalingerne til OKTI er derfor suspenderet
for 2. – 4. kvartal 2018, og nedsættes til 2.000 kr. for 2019.
Kontingent for 2019 blev vedtaget til:
Indskud til foreningen er fortsat 1.000 kr.
Grundkontingent på 2.500 kr. plus 0,17 pct. lønsummen,
dog minimum 7.500 kr.
Betalingen til OKTI nedsættes til 2.000 kr. årligt.
Bestyrelse
Der var genvalg til Formanden direkør Marc Roolfs, Delta Teknisk
Isolering ApS, Landedirektør Lars Grønbæk Poulsen, Norisol A/S
og projektleder Michael Hansen, Nytech Isolering A/S blev alle
genvalgt med akklamation.
Den nye bestyrelse ser således ud:
• Formand: Direktør Marc Roolfs, Delta Teknisk Isolering ApS
• Næstformand: Bestyrelsesformand Sven Pers
Persolit Entreprenørfirma A/S
• Bestyrelsesmedlemmer:
• Direktør Maria Holm, LM Isolering Aps
• Landedirektør Lars Grønbæk Poulsen, Norisol A/S
• Adm. direktør Mads Ploug, Allan Ploug A/S
• Projektleder Michael Hansen, Nytech Isolering A/S
Projektleder Anders Vestergaard, Persolit Entreprenørfirma A/S
forsætter med særlig tilknytning til bestyrelsen, for at varetage
DIB’s interesser i det europæiske fællesskab for teknisk isolering FESI.
Herudover var der genvalg af Bestyrelsesformand Sven Pers,
Persolit Entreprenørfirma A/S som sektionsformand vest.
DIB fik samtidig ny foreningskonsulent, chefkonsulent Bjørn
Bagge, DI, idet foreningen hidtidige sekretær konsulent Hans
Madsen Sørensen ønskede nedtrapning. Hans Madsen Sørensen
vil dog fortsat servicerer medlemsvirksomhederne på det overenskomstmæssige område.
Efter generalforsamlingen orienterede advokatfuldmægtig
Gry Hamborg, DI om Persondataforordningen, som trådte i kraft
samme dag. ■

Internationalt arbejde i FESI


FESI
Arbejdet i FESI består af tre hovedområder akustik, teknisk isolering og uddannelse, hvorunder der er flere arbejdsgrupper. Arbejdet har resulteret i udarbejdelse
af retningslinjer, montage og materialevalg, for ovennævnte hovedområder. Derudover arbejdes der med at påvirke den
Europæiske lovgivning. Det er ikke muligt
for FESI at udforme standarder.
Korrosion under isolering
Der er stadig stor fokus på Corrosion
Under Insulation (CUI). I februar måned
havde FESI`arbejdsgruppe møde med
alle store coat-fabrikanter. Efterfølgende
kunne det konkluderes, at der på internationalt plan, ikke findes en standardiseret
testmetode for CUI, og 5 mest anvendte
standarder generelt trænger til at blive
opdateret.
I april måned havde arbejdsgruppen igen møde, - denne gang med EFC
(European Federation of Corrosion). FESI
ønskede at blive medlem af dette eller
lignende organ, så man på den måde kan
påvirke beslutningstagere. Desværre er
det ikke lykkedes, hverken af blive optaget i EFC eller den amerikanske pendant
til denne organisation.
Konklusionen er efterfølgende, at
arbejdet med nye europæiske standarder,
er for omfattende, hvorfor FESI fremadrettet kun vil følge dette emne på et
informativt niveau.
Isolering af kolde installationer
FESI-dokument nr. 08 ”Principles of cold
insulation”, trængte til en opdatering,
hvorfor medlemslandene blev bedt kommentere på det. Kun Danmark responderede.
Fra forårsmødet til efterårsmødet,
havde arbejdsgruppen imidlertid fundet
ud af, at den tyske standard fra 1999,
fra hvilken ordlyden var oversat – var
blevet opdateret i 2014, hvorfor stort set
alle danske ankepunkter i mellemtiden
var blevet taget til efterretning! Dog er

det fortsat beskrevet, at man kun kan
kondenssikre med isoleringsmaterialer
med en lukket cellestruktur. Dette er jeg
stærkt uenig i, så efter at have fremlagt
mine argumentation, blev det besluttet, at
FESI bakkede op om brugen af åben-celle
isoleringsmaterialer (mineraluld – som
selvfølgelig er belagt med dampspærre).
Der står dog endnu arbejde tilbage inden
endelig udgivelse.
Beregning af isoleringstykkelser
EN12241, standarden der ligger til grund
for beregning af isoleringstykkelser (bl.a.
IsoDim og Rocktec), er desværre fejlbehæftet, hvorfor vi (legalt) regner forkert i
visse situationer. Fejlberegningerne sker
bl.a. omkring overgangen fra runde emner
over 400 mm til beregning ved plane
flader, netop i dette område er der uoverensstemmelse mellem de fremkomne beregningsresultater / isoleringstykkelser.
I Tyskland finder DIN 2055 anvendelse,
en pendant til EN12241 – i den tyske DIN
2055 har man allerede tilrettet de fejl,
som EN12241 fortsat slæber med sig.
Det var derfor med undren FESI
erfarede, at der netop har været afstemning blandt de lande der sidder i EN
12241-udvalget. Kun 3 ud af 24 medlemslande mente, at man skulle revidere
standarden, de øvrige var enten imod
eller stemte ikke. Grunden skal primært
findes i manglende interesse/krav/ønsker
fra medlemslandene, sekundært mangler
viden….!
Det menes dog stadig, der vil være
mulighed for at påvirke denne beslutning,
så de FESI medlemmer, der har nationale
interesser i udvalget, vil nu gøre et forsøg
på, at få beslutningen omstødt.
Seneste
Der blev i Köln meddelt, at det er lykkedes at omstøde afgørelsen om ikke at
revidere EN 12241.
Dette betyder, at de vi skal have så
mange medlemslande repræsenteret i
den nye revision.
Danmark overvejer pt. hvilke muligheder vi har for at sende en repræsentant.
Rekruttering og træning
FESI har besøgt isolerings træningscentret i Amsterdam, Dette besøg skabte
tanken om muligheden for udviklingen af
et europæisk ”kørekort” for isolatører.
Mange større virksomheder, som arbejder internationalt samt medlemslandene,
har vist stor interesse for dette. Ideen

Af Anders Vestergaard Persolit

bakkes også op af de danske fagskolerne i Audebo og Kolding som har vist
forhåndsinteressen. Begge har udtrykt
ønske om evt. deltagelse i det fortsatte
arbejde.
Endnu er intet besluttet, men tanken
går overordnet ud på, at specificere nogle
forskellige uddannelsesniveauer (a, b, c,
d, osv.), som svarer til bestemte kvalifikationer.
Kørekortene vil kunne udstedes af
forhåndsgodkendte uddannelsesinstitutioner, og vil skulle gælde i hele Europa.
Alt sammen for at højne og sikre uddannelsesniveauet, og det åbner samtidig
også en mulighed for, at specificere nogle
minimumskrav for arbejde på tværs af
grænser.
Euro Skill
Europamesterskaberne afholdes i
forbindelse med ISO-messen, men da
denne ikke har samme status som hidtil
fravalgte mange store leverandører til
Isoleringsbranchen deltagelse på messen. Det fremtidige afholdelsessted for
Europamesterskaberne teknisk isolering
er derfor til diskussion, evt. en energimesse kunne være en oplagt mulighed for
fremtidig placering, herom senere. ■

EM i skills i Köln med dansk
deltagelse
Efter en flot indsats blev det til en 4.
plads for de danske deltagere Patrick
Jørgen Nielsen og Nikolaj Lykke
Nielsen ved dette års EM for unge tekniske isolatører, der netop er blevet
afholdt i Köln. ”Patrick og Nikolaj har
vist, at den danske teknisk isolatøruddannelse fortsat er i særklasse,
hvor fokus på innovation og kreative
løsninger er en naturlig del af uddannelsen og faget”, udtaler uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelser John Hvass. ■
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Er der sket et skred i, hvordan
vi vælger isoleringsprodukt?

Det juridiske og
moralske ansvar

Af Kim Eriksen, Skanacid A/S.

Alle ved, at det rigtige produkt til en given
opgave, er den sikre vej til en tilfreds
kunde. Dette kræver ikke blot en skarp
Rådgivende Ingeniør, men at der arbejdes
som et team.
Her fornemmer jeg, der er sket et
skred de senere år. Nu stilles der spørgsmålstegn ved produktvalg i standard beskrivelser fra såvel Isoleringsentreprenør
som anlægsejer/Bygherre.
Som forhandler og leverandør af
produkter til isoleringsbranchen oplever vi
fortsat, at der i høj grad foreskrives ud fra
tidligere projekter, hvor udbudsmaterialet
kopieres og tilpasses de nye projekter.
Det betyder at slutkundens interesser
ikke altid tilgodeses. Dels skal der jo altid
projekteres iht. til de nyeste standarder
og dernæst er det svært for nye løsninger,
at trænge ind i markedet. Med andre ord
den traditionelle løsning opfattes som
den sikre løsning.
Der ligger derfor en stor opgave for
isoleringsbranchen i, at fungere som
formidler af ”den optimale løsning” over
for rådgiver og slutbruger. Som hovedregel kommer vi i isoleringsbranchen sent
ind i projektforløbet. Udbudsmaterialet og
budgetterne er fastlagt og vi kommer til at
levere, det vi plejer.
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Som produkt-leverandører og isoleringsentreprenører, er det svært for os
at bearbejde hundredevis af rådgivere,
som derefter kan lave det optimale
udbudsmateriale. Som vi oplever det, er
der flere og flere bygherre og isoleringsfirmaer, som har kræfterne og modet til
at påvirke produktvalget. Det giver bedre
resultater, til glæde for alle parter og ofte
også for vores miljø.
Fra arbejdet med OKTI ordningen er
det opfattelsen, at slutkunderne er glade
for den kontrol og sikkerhed der ligger
i vores arbejde, men igen er dette på
bagkanten af projektets udførelse. De
tanker og visioner der lå i oplysningsdelen af OKTI er desværre aldrig kommet
længere. Spørgsmålet er, hvordan vi
som branche kommer videre? Hvis vi
ser lidt ud til siden og ser hvordan andre
brancher i vores nærhed har løst denne
opgaver, er det ret åbenlyst at f.eks.
TEKNIQ med en fast rådgiverfunktion,
har været stærkt medvirkende til at drive
stærke specifikationer og et uvildigt sted
som rådgivere og slutkunder har kunnet
få hjælp.
OKTI ordningen har været et forsøg
fra branchens side til at gøre noget ved
kvaliteten i de valg der træffes og sikre

korrekt udført arbejde. Det vil være en
skam hvis dette arbejde ikke fortsættes.
I Skanacid A/S oplever vi konkret, at
rådgivere er meget åbne for nye løsninger
og systemer. Det kræver produkter og
dokumentation der tilbyder fordele og
sikkerhed. Der er også blevet konstateret
mere interesse for løsninger med lang
levetid, selv om det kræver en lidt højere
investering fra start.
Som et eksempel kan nævnes løsninger til renrum i Pharma branchen. T-FIT
og TechLite vælges ikke af kortsigtede
økonomiske årsager, men fordi disse produkter i det lange løb bliver en væsentlig
billigere løsning. Dette er i sig selv et
skred i tankegangen.
En opfordring fra Skanacid A/S til isoleringsbranchen og de berørte rådgivere
– ” vær åben for teamwork omkring valg
af løsninger”. Det vil gavne alle og give en
mere nuanceret og interessant projektafvikling.
Hvis der er interesse for et netværk
som har dette fokus, vil Skanacid A/S
gerne tilbyde af facilitere dette. Giv os din
tilkendegivelse på mail@skanacid.dk, så
sætter vi netværket op. ■

CASE
Ny stenuldsløsning
hæver æstetikken
på Karré K på Sluseholmen
Maj 2018

I Københavns nye kanalby, Sluseholmen, vokser det ene byggeri op efter det andet.
Ét af dem er Karré K, hvor ventilationskanalerne er brandsikret med en ny
stenuldsløsning fra ROCKWOOL, som på grund af sin sorte farve hæver det
æstetiske udtryk i bygningen.
Vi bruger omkring 90 procent af vores tid inden døre – i vores
bolig, på arbejdet, i skolen, i børnehaven eller andre typer bygninger. Bygninger skal være behagelige og sikre at opholde sig i,
og derfor faldt valget på den nylancerede, sorte CONLIT-stenuldsløsning fra ROCKWOOL, da PM Teknisk Isolering skulle brandsikre ventilationskanalerne i Karré K. Det fortæller ejeren, Allan
Kasper:
”Den sorte farve i den nye CONLIT-løsning er en æstetisk fordel
for byggeriet, fordi brandisoleringen camoufleres og ikke falder i
øjnene, som traditionelle, aluminiumfarvede brandløsninger gør.
Brandisolering er en vigtig del af trygheden og sikkerheden i en
bygning, og nu kan isoleringen på en diskret måde passe på de
kommende beboere bygningen”, siger Allan Kasper, og tilføjer:
”Desuden er vi glade for den forbedrede overlapningsfunktion
i enden af rullerne, som bidrager til en mere effektiv byggeproces
og et mere ensartet resultat.”
Derudover peger Allan Kasper også på en anden ting, der
var afgørende for, at det netop var CONLIT-løsningen, der skal
brandsikre de kommende beboere i de 168 etagelejligheder på
Sluseholmen:
”En anden ting, der også er en fordel ved at have valgt en
løsning fra ROCKWOOL er, at man kan få kyndig teknisk rådgivning
undervejs i byggeprocessen hos deres Teknisk Service. Og det betyder meget, at man ved, hvem man skal ringe til, når man møder
udfordringer på byggepladsen eller ved tegnebordet.”
CONLIT brandisolering af stenuld er lavet af vulkansk sten, en
naturlig, bæredygtig ressource, som kan genanvendes. ■

WE DO THE JOB

• Teknisk isolering
• Akustisk regulering
• Facadebeklædning
Fakta om Karré K på Sluseholmen:
•	Projektet løber fra 2017-2019.
•	Karrébebyggelsen kommer til at bestå af 168 etageboliger med tilhørende altaner, terrasser på terræn og tagterrasser. Der vil komme erhverv flere steder i stueplan.
•	Byggeriet opføres som en tæt høj bebyggelse i 7 etager
mod vest, mod syd og øst 5 etager og mod nord 5 etager plus penthouse.
•	PM Teknisk Isolering har leveret isolering gennem
ventilationsfirmaet Airteam A/S.
•	Til byggeriet har ROCKWOOL leveret sin nye, sorte
CONLIT-løsning. Læs mere om produktet her.

• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser
• Skibsaptering og skibsindretning

www.norisol.com
+45 7011 7744
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SKANACID A/S
øger fokus på salg
og marketing af
special-isolering
SKANACID A/S har SUCCES med salget af special-isolering på det skandinaviske marked. Derfor øger vi nu
bemandingen, for at sikre fortsat vækst og support til
vores kunder.
Den 1. juni startede Peter
Kure som salgschef for isoleringsdelen af SKANACID A/S.
Peter har tidligere arbejdet
som bl.a. salgschef i ROCKWOOL og har herudover den
nordiske erfaring indenfor salg
og marketing, som vi kan bruge
i SKANACID A/S. Peter vil efter
en kort introduktion være klar til
at supporte vores kunder.
Hvis i har spørgsmål eller har
behov for hjælp på isoleringsområdetkan Peter kontaktes
på telefon +45 5354 1565, pk@skanacid.dk. ■

Ny salgskonsulent
i Armadan
Nicolaj Garner er vores nye
salgskonsulent i Armadan
ØST. Med erfaring som
selvstændig håndværker i
bagagen og med succesfuld
baggrund som salgskonsulent
for bl.a. DeWalt og STARK, så
er jeg sikker på vi har ansat
en sælger, vores kunder kommer til at sætte pris på, siger
Thomas Schlüter, salgschef i
Armadan.
For at kunne rådgive Armadans kunder, på den måde der
forventes, har Nicolaj siden
starten i Ballerup-afdelingen i
maj, været igennem en intensiv oplæring i produkter og forretningsgange, både internt
og hos vores leverandører.
Armadans kunder og samarbejdspartnere kommer til
at møde Nicolaj enten på kontoret i Ballerup og på byggepladser. ■
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Armadans
RØRMÆRKNINGSKONCEPT

pipecode
pipecode

Læs mere på www.armadan.dk

LANDSDÆKKENDE SALG OG SERVICE
- ALTID DE KENDTE MÆRKER PÅ LAGER
Ballerup
Tlf. 7026 0636
DIB Annonce ARM Maj 2018.indd 1
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Kolding
Tlf. 7022 9933

Aarhus
Tlf. 7020 0122

Ikast
Tlf. 2067 6799

www.armadan.dk
info@armadan.dk

-et selskab i

15-05-2018 13:06:50

DIB får ny
foreningskonsulent
Den 25. maj 2018 får Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB) ny foreningskonsulent, når chefkonsulent Bjørn
Bagge afløser Hans Madsen Sørensen.
Bjørn Bagge kommer med mange års erfaring med ledelse,
salg og drift fra både private virksomheder og organisationer
i ind- og udland, og han har tillige erfaring med drift af egen
konsulentvirksomhed.
Bjørn Bagges karriere omfatter bl.a. 11 år i Nokia-koncernen med ledelsesposter i Danmark, Norge, Holland og
Finland. Han har været National Sales Executive for SPL
(Australia) Pty Ltd. og Country Manager for Cincom New
Zealand Pty Ltd. Hertil kommer poster som adm. direktør for
Compuware A/S / Uniface, Sense Communications A/S og
Munin Spot Technology ApS samt egen virksomhed.
I 2012 kom Bjørn Bagge til DI, hvor han har arbejdet med
akkvisition af nye medlemmer til især branchefællesskaberne
DI Digital og DI Rådgiverne. I 2016 skiftede han til DI Byg og
blev samtidig foreningskonsulent for Mineraluldsindustriens
Brancheråd (MBR) og for Nordisk Gipspladeforening (NGF).
Skiftet af foreningskonsulent medfører også et skift i
arbejdsgangene i DIB’s sekretariat. Bjørn Bagge vil især
arbejde med de branche- og forretningsmæssige aspekter.

Bjørn Bagge og Formanden for DIB Marc Roolfs (til højre fotograferet ved den nyligt overståede feneralforsamling).

De personalejuridiske og overenskomstrelaterede opgaver
varetages fortsat af DI’s personalejuridiske afdeling, som
Hans Madsen Sørensen er tilknyttet. ■

Specialfirmaet for isoleringsbranchen...
- Altid høj og personlig service med stærke priser!
• Rockwool
• Isover
• Armacell
• Isogenopak
• Aluminium
• Passiv brandsikring
• Keramiske produkter
• Glasvæv
Guldalderen 1, Fløng
DK-2640 Hedehusene
Tlf. +45 4656 2840
Fax +45 4656 2908
weiss-isolering.dk
weiss_dib_annonce.indd 1

25/01/12 09.33
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Persondataforordningen
er nu en realitet
Den 25. maj blev persondataforordningen
(GDPR (General Data Protection Regulation)) en realitet. Persondataforordningen
gælder for alle både i den private og offentlige sektor. Formålet med persondataforordningen er at tilgodese et behov for øget
harmonisering af reglerne i EU og et ønske
om, at kunne understøtte det digitale indre
marked, dvs. persondataenes frie bevægelighed gennem minimumsregulering af
EU-medlemsstaternes regler.
Desuden har det været et ønske samt
behov for, at styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over
egne data i takt med ny og øget brug af
informationsteknologi.
Det er dog vigtigt at bemærke, at
selvom der er tale om en forordning, er der
et meget vidt råderum for EU-medlemsstaterne til at opretholde og indføre nationale
regler om behandling af persondata, f.eks.
regler om indsamling, brug, opbevaring,
videregivelse, og tavshedspligt mv.

Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke at virksomheden skal kunne påvise,
at man overholder reglerne. Overholdes
reglerne ikke er der i forbindelse med den
nye forordning indført en ny bødestruktur,
med bødesatser på op til 20 mio. Euro eller
4% af virksomhedens globale omsætning,
hvad der end er højest.
Hvad ligger der i den nye
persondataforordningen?
Databeskyttelsesforordningen bygger på de
samme principper som Persondataloven,
dvs. princippet om god databehandling: Det
betyder, at de personer, der behandler persondata i virksomheden, er bekendt med
og efterlever de grundlæggende principper
for god databehandling.
Forordningen stiller krav til hvordan
personoplysninger behandles. Med behandling menes enhver form for aktivitet med
personlige oplysninger, f.eks. indsamling,
registrering, organisering, systematisering

Af Bjørn Bagge

og opbevaring. Det præciseres, hvornår
personoplysninger må indsamles, og hvilke
særlige følsomme personoplysninger, der
kun undtagelsesvist må indsamles. Typisk
kræver behandling af personoplysninger
lovhjemmel, samtykke eller en eller anden
form for nødvendighed, idet der kræves
størst muligt hensyn til den registreres
rettigheder og interesser.
Det vil sige, at man i databehandlingen
ikke må gå længere, end det er nødvendigt
for at varetage det konkrete formål med
behandlingen, og at der bliver taget hensyn
til de personer, det drejer sig om. Det er
derfor nødvendigt at overveje virksomhedens nuværende fremgangsmåde med
henblik på både at optimere behandlingen
og overholde forordningens krav.
Hvordan kommer man i gang /
de grundlæggende principper?
Først og fremmest bør man udpege en til
at være hovedansvarlig for behandling af

Over 30 års erfaring indenfor teknisk isolering og passiv brandsikring

HVACgrossisten A/S Industrivej 8 6560 Sommersted Tlf. 31571385 info@hvacgrossisten.dk www.hvacgrossisten.dk
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Rigtighed
Det er virksomhedens pligt at sikre sig, at
de oplysninger de har, er korrekte. Urigtige
oplysninger skal slettes eller rettes. Det er
den dataansvarlige der er forpligtet til at
rette dem omgående.

personoplysninger i virksomheden. Det er
afgørende, at den/de der behandler persondata i virksomheden også er bekendt
med samt efterlever de grundlæggende
principper for god databehandling.
Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
Der skal således være lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed så den registrerede på intet tidspunkt er i tvivl om, at de
data som virksomheden har om vedkommende er i overensstemmelse med det
samtykke personen har givet.
Formålsbestemthed
Dette indebærer, at der ikke må opbevares
data, der ikke har noget reelt formål. Data
der indsamles må kun benyttes til ét / det
formål, det oprindeligt var tiltænkt, samt
givet samtykke til.
Dataminimering
En virksomhed er kun berettiget til at
indsamle tilstrækkelige, relevante og
nødvendige data om personer. Når der
indsamles oplysninger, skal der ske en
konkret vurdering af, hvilke data, der er
relevante for at kunne opfylde formålet
med indsamlingen.

Opbevaringsbegrænsning
Persondata må ikke opbevares i længere
tid end det er nødvendigt for at kunne opfylde det formål, dataene er indsamlet til.
Det kan derfor være formålstjenligt, at der
fastsættes perioder for, hvornår der skal
ske en revurdering af datas tilstrækkelighed og relevans.
Integritet og fortrolighed
Der er en forpligtelse til at sørge for de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
overholdes således, at dataene behandles

med ansvarlighed. Dvs. den registrerede
kan vide sig sikker på, at de personlige
data, som personen videregiver, behandles med fortrolighed og uvæsentlige personer ikke får adgang til dataene.
Behandlingsbetingelser
For i det hele taget at kunne behandle
persondata på lovlig vis, skal man have
hjemmel. Det vil sige at man skal have
en legitim grund til at behandle dataene.
Ifølge forordningen er der seks gode
grunde (hjemler) til at behandle data.
Hvis ingen af disse grunde passer på
virksomhedens databehandling, så er
behandlingen ulovlig. Som følge heraf skal
en af disse 6 betingelser være opfyldt:
Samtykke, Kontrakt, Retlig forpligtelse,
vital interesse, samfundets interesse eller
legitim interesse. ■

Vil du vide mere
På DI’ hjemmeside (http://di.dk/persondata/Pages/default.aspx)
er der yderligere information samt hjælp til implementeringen.

TECH Wired Mat
høj ydeevne til høje temperaturer

Hvor der kræves lidt mere, er ISOVER det rette valg
Den nye mineraluldstrådvævsmåtte TECH Wired Mat er et optimalt
valg til termisk- og lydisolering. En lønsom løsning til rør, kedler og
ovne, som klarer temperaturer op til 700° grader. Mineraluldstrådvævsmåtten TECH Wired Mat er fremstillet af stenuldsfibre.
Har du spørgsmål eller brug for vejledning, hjælper vi dig gerne.
Find din nærmeste ISOVER-konsulent på isover.dk/kontakt
eller ring til Teknisk Service på 72 17 17 27.
www.isover.dk

21

ROCKWOOL® Technical Insulation
introducerer en ny generation af rørskåle
ROCKWOOL® Technical Insulation har fornylig opgraderet deres rørskåle til isolering
af industrirør. En unik bindemiddelteknologi med navnet WR-Tech giver produkterne
enestående vandafvisende egenskaber,
der bidrager til at holde isolerings systemet tørt og dermed mindske Korrosion
Under Isoleringen (KUI) mere effektivt end
alternative mineraluldsløsninger til industrien. Undersøgelser har vist betydelige
fordele, herunder fem gange lavere vandoptagelse i det kritiske KUI-temperaturområde sammenlignet med eksisterende isolering med åben cellestruktur. Isoleringen
opfylder de højeste eksisterende standarder med fem gange bedre vandafvisning.
* Disse egenskaber giver mulighed for
lavere samlede driftsomkostninger og øget
sikkerhed på anlæggene.
Korrosion er en betydelig udfordring for
industrien, både på land og offshore, med
høje omkostninger til reparation, udskiftning og vedligeholdelse af rørsystemer. På
global skala koster KUI industrien mange
milliarder af kroner hvert eneste år. KUI
kan resultere i betydeligt reduceret levetid
for industrianlæg, behov for driftsstop og
hovedreparationer, som igen påvirker effektiviteten og øger driftsudgifterne. Hertil
kommer risiko i forbindelse med lækager

der er forårsaget af korrosion, og som kan
have helt andre konsekvenser. Den nye
WR-Tech-løsning fra ROCKWOOL har til
formål at reducere KUI-risikoen.
”Lavere vandoptagelse fører til mindre
vand i isoleringssystemet. Det vil reducere
eller mildne påvirkningerne fra korrosion,
siger Frank Ove Larsen, Managing Director,
ROCKWOOL Technical Insulation. ”Ved nye
installationer vil ejere drage fordel af et
holdbart og mere vandafvisende isoleringssystem gennem hele installationens
levetid med forbedret termisk ydeevne
under de forhold, man ser i virkelighedens
verden. Vedligeholds ansvarlige vil se mere
pålidelige systemer og mere forudsigelige
vedligeholdelsesaktiviteter på grund af den
lavere vandindtrængning.”
Det internationale korrosionsorgan
NACE International udtaler, at ”KUI er et
produkt af vandeksponeringens varighed,
og derfor vil det isoleringssystem, der
indeholder de laveste mængder af vand og
opløselige salte (klorider), og som tørrer
hurtigst, også give de mindste korrosionsskader på udstyret.”**
Rørskålene ProRox® PS 960 og
ProRox® PS 970 er de første produkter,
der kommer til at indeholde WR-Tech-teknologi, som giver følgende fordele:

•	L avere vandoptagelse og højere vandafvisning end den almindeligt anvendte standard*
•	Minimerer vand indtrængning
•	Åben struktur, der tillader vandet at fordampe frit for at opnå den hurtigst mulige
vandafgivelse
•	Holdbar ydeevne op til 250 °C, hvilket er
over det typiske KUI-område – dette uden
nedsat vandafvisning
•	L avt indhold af vandopløselige salte (klorider)
•	Den specielle binder påvirker ikke malings
eller lakerings påføring (ingen risiko for
”fiskeøjne”)
•	De robuste egenskaber der er kendetegnet
ved stenulds baserede rørskåle er uændrede, herunder også at produkterne ikke
bliver sprøde og revner ved høje temperaturer ■
*Udsagn fra uafhængig sammenligningstest ved tredjepart af produkter fra store mineraluldsproducenter,
dateret 14. juni 2017
**Reference fra NACE-standard SPO198.2016 (2.1/2)

Du kan få mere at vide ved at kontakte:
Technical Service Manager,
Søren Nyborg Rasmussen,
tlf. 25265711
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pipecode
Armadans rørmærkningskoncept
5 løsninger for at sikre dig den perfekte
aflevering af dine rørmærkningsopgaver
- nemt og enkelt
• Gør det selv
• Prætrykt standard
• Individuel tekst
• Klar til montering
• Nøgleklar aflevering
Læs mere på www.armadan.dk

Ballerup
Tlf. 7026 0636
22

Kolding
Tlf. 7022 9933
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Aarhus
Tlf. 7020 0122

Ikast
Tlf. 2067 6799

-et selskab i

www.armadan.dk • info@armadan.dk
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Medlemsfortegnelse - juni 2018 for
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening

Aktivitetskalender 2013/2014

ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk

H H Isolering A/S
Geminivej 72 · 2670 Greve
Tlf. 46150872 · Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk

NORISOL A/S
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59516320 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Allan Ploug A/S
Nordholmen 4 · 2650 Hvidovre
Tlf. 36453636 · Fax 36453631
mads@aploug.dk
www.aploug.dk

Hovedstadens Isolering Aps
Ørslevvestervej 39 · 4100 Ringsted
Tlf. 57855502
info@hovedstadensisolering.dk
www.hovedstadensisolering.dk

NORISOL A/S
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

Persolit Entreprenørfima A/S
Bakketoften 20 · 8541 Skødstrup
Tlf. 86996205
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Altek Trading ApS
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
info@altek.dk
www.altek.dk

IBT Isolering v/ Christian Visby

NORISOL A/S

PM Teknisk Isolering ApS

info@ibtisolering.dk
www.ibtisolering.dk

prje@norisol.dk
www.norisol.dk

pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk

- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Torsdag den 23.-25. januar 2014

Skills, Gigantium, Aalborg

Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
20 · 2640 Hedehusene
Fredag den 14. februarOle
2014
Svendeprøve,
afslutning, AMUSkelvej
Kolding
Tlf. 31705828
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
Tlf. 46560100 · Fax 46597079

Fredag den 14. marts IC2014
Isolering Aps

Altek Trading ApS
Nydamsvej 43 · 8362 Hørning
Tlf. 86923390 · Fax 86923394
info@altek.dk
www.altek.dk

Granhegnet 4 · 3450 Allerød
Tlf. 69 15 60 50
mo@ic-isolering.dk
www.ic-isolering.dk

Onsdag den 26. – 29. marts 2014

Altisol Teknisk Isolering ApS
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
frank@isolering.com
www.isolering.com

IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.dk

Torsdag den 8. – 9. maj 2014

Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk

Primo juni 2014

AP Isolering ApS
Birkevej 15 · 5580 Nørre Aaby
Tlf. 21499304
APIsolering@mail.tele.dk

Craftman Oy, Oulo
Louhimontie 10a, 5 · 90630 Oulu
Finland · jari.kahkonen@craftman.fi
dan-isoleringsteknik
a/smodtage
Ja, jeg vil gerne
Havnepladsen 12, bygn. 14
9900Stilling:
Frederikshavn
Tlf. 98433838
michael@dan-isoleringsteknik.dk
Navn:
www.dan-isoleringsteknik.dk

Firma:

Delta Teknisk Isolering ApS
Blokken 23C · 3460 Birkerød
■ Firmaadresse:
Tlf. 40504434
mr@delta-isolering.dk
■ Privatadresse:
www.delta-isolering.dk

Postnr.:ApS
DM Isolering
Assentopvej 17, 4295 Stenlille
Telefon:
Tlf. 60383322
fn@fnrevision.dk

Vintapperbuen 22 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
poly-cap@mail.dk

FESI, forårsmøde, Oulu, Finland
Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk

Iso 2014 Køln

Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk

Nytech Isolering A/S
Rapiid ApS
DIB Teknisk
Isolering
Adgangsvejen 9
· 6700 Esbjergudkommer
Østre Havnevej 18 · 4400 Kalundborg
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
Tlf. 34104400
Tema:
DS452
jegh@nytechisolering.dk
sorba@rapiid.dk
www.nytechisolering.dk
Deadline primo maj
Rørbæk Isolering

ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
j.kynde@get2net.dk
www.jorgen-kynde.dk

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk

v/Anders Vangsgaard Ramsing
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf. 22468363
ramsing@os.dk
www.roerbaek-isolering.dk

Isomanden Aps
Symfonivej 29, 2730 Herlev
Tlf. 20901800
gh@isomanden.dk
www.isomanden.dk

Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk

Onsdag 17. - 20. september 2014

Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk

Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
Tlf. 70117744 · Fax 75922664
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk

Isocom ApS
Boeslunde Byvej 118 · 4242 Boeslunde
Tlf. 29621971
sb@isocom.dk

Fredag den 23. maj 2014, kl. 14.00

Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk

Svendeprøve,
afslutning, EUCPOLY-CAP
Nordvestsjælland
NORISOL A/S, FREDERICIA
ApS

DIB Ordinær Generalforsamling
Hesselet,
Nyborg
Persolit Entreprenørfirma A/S
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Europamesterskab for lærlinge i Krakow, Polen

Isonord ApS
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
Tlf. 60759040
lg@isonord.dk
www.isonord.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf. 96321030 · Fax 96321039
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Litsen Aps
Allerupvej 10, Klokkerholm
9320 Hjallerup
Tlf. 53383000
info@litsen.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

LM Isolering ApS
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
Tlf. 46755494 · Fax 46755495
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Neder Holluf Pladefremstilling ApS
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Tlf. 66159681
henrik@nhp-odense.dk
By:
www.nhp-odense.dk

NORISOL A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
E-mail:
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
Fredericia Isoleringspuder ApS
skaelskoer@norisol.dk
Sendes
til: Danske
Isoleringsfirmaers
Brancheforening, c/o
Erritsø
Møllebanke
11D, Erritsø
www.norisol.dk
7700 Fredericia
Tlf. 52408402
fr@isoleringspuder.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Glerupvej 22A, 2610 Rødovre
Tlf. 43691111 – Fax 43691455
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk
UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.: 98512009
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk
Werner Isolering Aps
Rådyrlykken 23, Slukefter
5210 Odense NV.
Tlf. 23831998
morten@werner-iso.dk
www.werner-iso.dk

Velkommen til nye medlemmer i DIB
DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, hams@di.dk

• Fredericia Isoleringspuder ApS
• Isocom ApS
• Rapiid ApS

23

Returadresse: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforeningen - DIB · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V

samarbejde med respekt

Hvad skulle
vi gøre uden
Øland?
Se flere produkter på oeland.dk/produkter/teknisk-isolering

