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Der arbejdes på livet løs
Vores branche er i fremgang, lige som
resten af byggesektoren. I perioder med
fuld fart i produktionen er det vigtigt at
være særlig opmærksom. Opmærksomhed på de interne arbejdsprocesser:
erfaren bemanding, korrekt montage, økonomi og tidsplaner. Også eksternt er det
vigtigt at have styr på sagerne. Kunder,
leverandører, projektudbud og uddannelse/udvikling. På vores medlemsmøde
ved Vejle, erfarede vi mange gode råd, om
hvordan vi bedst muligt kan handle i vores
travle praktiske hverdag.
For at komme i mål med al disse
emner må der stilles krav. Krav til en selv
personligt som leder, krav til forretningen,
de interne processer som dokumentstyring, planlægning, indkøb & salg og
personale. Indlægget ved advokat Ole
Bernt Hasling, synliggjorde vigtigheden
i at handle rettidigt, at kommunikere og
dokumentere de vigtige detaljer. Sådan at
man står stærkere såfremt sagen udvikler
sig i en umiddelbar ikke aftalt retning.
Udadtil skal der også stilles krav, til
leverandører, kunder og de projekterende,
der er mange detaljer at være opmærksom på, når et udbud granskes, når et

tilbud udarbejdes og senere, når isoleringsopgaven er i produktion. Hvordan
ovenstående løses er selvfølgelig en
sag for det enkelte firma / tilbudsgiver,
men der er også en nogle emner, vi som
forening kan agere på.
DIB vil tage initiativ til aktiv at påvirke
de forskellige aktører der berører vores
branche og stille klare krav. Det gør vi aktivt ved at søge større indflydelse i standardiseringsudvalget hvor bland andet
DS 452 hører under. Vi har længe været i
dialog med forskellige producenter for at
få tilgængelige brugbare montagevejledninger på alle de produkter, vi monterer.
Der skal også stilles krav til vores kunder,
der er behov for forbedring af pladsforhold, omkring og mellem de monterede
VVS- og ventilationsinstallationer, hvilket
vil give isolatøren mulighed for, at udføre
isolering arbejdet iht. gældende normer
og god håndværksmæssig kvalitet. Derudover kunne det også være ønskeligt, at de
projekterende øgede fokus på vores fag.
Mange projektbeskrivelser stiller næsten
umulige krav til udførelse af isoleringsarbejdet.
Længe har OKTI-ordningen været udsat

Formanden for DIB
Marc Roolfs
Delta Teknisk Isolering ApS

for kritik, denne kritik er taget til efterretning og er resulteret i en ændringsproces.
Dialogen med OKTI-rådet om en fundamental ændring er igangsat. Der arbejdes
nu aktivt med at ændre ordningen frem til
at kontrollen udføres af private firmaer i
fremtiden. Disse ”kontrolfirmaer” kommer
til at udføre kontrol efter de kriterier som
rådet opstiller. Der er et stykke vej til den
endelige løsning, men fundamentet er
lagt til en udvikling i denne nye retning.
Følg med! Her i bladet, i vores nyhedsmails og deltag i de arrangementer der
afholdes for at holde dig opdateret. Der
stilles store krav til vores branche. Derfor
er det også tid, at vi stiller krav. ■

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.

Korrosion u
og isolerin
Af Søren Nyborg Rasmussen, Rockwool Technical Insulation

Korrosion under isolering – efterfølgende forkortet CUI har igennem mange år været negligeret, men er i dag anerkendt som en
af industriens største materialemæssige udfordringer.
CUI har været årsag til flere ulykker med tab af menneskeliv
og personskader, brande og forurening. Ligeledes skønnes det
af et olieselskab at 40-60% af deres omkostninger til vedligehold
af rørledninger alene skyldes CUI. På verdensplan bruges der
mange milliarder kroner hvert år på korrosion under isolering.

Billede 1 og 2: Eksempler på CUI

Korrosion foregår, når ubeskyttet metal (stål og rustfrit stål) kommer i forbindelse med vand og ilt, det er der i sig selv ikke noget
specielt i, det kender vi fra vores gamle biler og andet metal der
bliver udsat for vejr og vind. Det helt specielle ved CUI er at man
ikke kan se at metallet korroderer. På grund af isolering og
pladekapper er metallet gemt væk – og i visse tilfælde opda-

ger man ikke problemet før, det er for sent og en rørledning er
sprunget læk. Miljøet under isoleringen kan også være ekstra
korrosivt pga. høje temperaturer og visse tilfælde også tilstedeværelsen af salte (klorid mv.) og andre korrosions accelerende
stoffer.
Men hvorfor opstår korrosion under isolering? man har jo
normalt beskyttet sit stål med maling eller metallisering, der er
en plade kappe udenpå der beskytter mod indtrængende vand,
så mijøet skulle jo være varmt og tørt!
Teori og praksis stemmer desværre ikke overens på dette
punkt; ofte er design af udstyr ikke optimeret i forhold til at imødegå vandindtrængning. Måske har man ikke valgt det korrekte
malingssystem eller der har været fejl eller opstået skader i
forbindelse med installation, maling, isolering eller pladekappe.
Men selv det perfekte system kan beskadiges under service,
og systemerne vil også ældes, derfor må man forvente at der på
et tidspunkt trænger vand ind i systemet, og ligeledes at malings
systemet ikke vil give en 100% beskyttelse.
Korrosion under isolering er derfor en system udfordring og
skal også behandles som sådan fra design fase til skrotning.
Vigtige elementer er:
• Design f.eks. for at forhindre vandindtrægning og vandfælder
inde i systemet men også, at der er plads til at lave en korrekt
overflade behandling, installation af isolering og pladekappe.
•	Malings system/metallisering, er den primære korrosions
beskyttelse og skal vælges med hensyn til temperaturer – også
med tanke på, at systemet kan udsættes for meget varmt
vand. Installationen af belægningen, herunder forbehandling er
kritisk for levetid og performance.

Figur 1. Korrosion af metal opstår når metallet er i kontakt med ilt og
vand (og det kan være fugtighed i luften). Ved processen omdannes
metallet til sin mere stabile form - til oxid. Korrosion er en såkaldt
eletrokemisk process og ved processen dannes et elektrokemisk

Figur 2 Billede viser bøjning, hvor metal kappen ved overlap og ”dryp-

kredsløb.

næse” er konstrueret så vand vil løbe væk fra overfladerne.
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under isolering
ngs materialet

Billeder 3-5 test test opsætning

•	Isolerings materialet skal være optimereret så det ikke accelererer korrosion, men herom senere.
• Pladekappen skal være korrekt installeret, således at vand
drænes væk fra overfladerne, samlinger forseglet og dræn
huller etableret.
•	Kvalitets kontrol er vigtig igennem hele processen
•	Endelig bør der være inspektions rutiner og man skal vedligeholde plade kappe, isolering og malings systemer under
isoleringen efter, at det er sat i drift.

Sandsynligheden for CUI er stor med udstyr, der opererer i temperatur områderne 50-175°C, både for almindeligt stål og rustfrit
stål, og størst for almindeligt stål der opererer cyklisk i området
-20 til 320°C.
Korrosion accelereres i miljøer med høje salt koncentrationer
(offshore og kystnære installationer), i fugtige miljøer og generelt
hvor udstyrer arbejder med cykliske temperaturer.
Det amerikanske olie selskab Exxon har rapporteret, at 80%
af deres CUI hændelser (korrosion der har resulteret i lækager
mv.) er på rør, heraf ca. 80% på 4 tommers eller mindre rør.
Hvilken rolle spiller isolerings materialet så i dette?
ROCKWOOL fik det uafhængige korrosions laboratorie Metalogic
i Belgien til at teste dette i forhold til den eneste internationale
CUI test standard ASTM G189-07:
•	Test udstyret var konstrueret så man testede 6 separate
paneler i en test.
• Panelerne var af almindeligt stål.
•	Et fuldt isolering system blev installeret (isolering + plade
kappe)
•	Vand blev tilført via et hul boret i toppen af isolerings systemet
og afledt via et drænhul i bunden
•	Isoleringen blev befugtet /tørret i et sæt af cykler:
kold/våd (60°) og varm/tør (150°C).

•	Vandet (demineraliseret) blev recirkuleret, såledet at
udvaskede salte kunne influere på korrosions hastigheden.
Cyklisk test
Tid
Temperatur
Våd/tør

En cykel		
20 timer
4 timer
60°C
150°C
Våd
Tør

Antal cykler
21 (21 dage)

•	Som ventet var der korrosion under alle isoleringsmaterialer.
•	I denne test, hvor vand blev introduceret på stål overfladen,
så klarede diffusionsåbne isoleringsmaterialer sig bedre end
diffusionstætte materialer.
•	Produkter med højere koncentrationer af salte (klorider) gav
signifikant mere korrosion –uafhængigt af type.
ROCKWOOL præsenterede resultaterne på den årlige NACE
konference i New Orleans i Marts 2017. Kontakt ROCKWOOL
Technical Insulation for at få en kopi af foredraget, der indeholder
de detaljerede informationer.
Resultaterne var i stor grad i overensstemmelse med NACE
SP 0198-2016, der netop beskriver, at korrosion kan foregå
under alle isoleringsmaterialer men også, at man kan reducere
mængden/hastigheden af korrosionen ved valg af isolerings
materiale. NACE foreskriver, at de væsentlige parametre er:
salt indhold (specifikt klorid), evnen af materialet til at opsuge
vand og tørre igen, samt også, at visse organiske isolerings
materialer kan afgive syre under ældnin, der kan accelerere
korrosion.
NACE konkluderer at det isolerings materiale der indeholder
mindst vand og tørrer hurtigst, er det bedste materiale i forhold
til korrosion.
Hvad gør ROCKWOOL i forhold til korrosion?
I ROCKWOOL arbejder vi kontinuert på at forbedre vores produkter i forhold til korrosion, ROCKWOOL ’s stenulds produkter er
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Resultaterne kan ses af følgende billeder, men blev også målt detaljeret som vægttab af metallet på grund af korrosion, samt dybden
af tæringerne. Ligeledes blev det cirkulerede vand analyseret kemisk.

Isolations materiale

Aerogel

Kalcium silicate

Celle glas

Glas uld

Polyisocyanurate (PIR)

Sten uld

Overside

Underside

Insulation material
Overside

Underside

Billede 6 – Fotos af paneler efter 21 cykler

allerede åbne for vanddamps diffusion, hvilket gør at evt. vand,
der er kommet ind i isoleringen, også kan komme ud igen.
Derudover er produkterne neutrale til svagt alkaliske, hvilket
også er positivt i forhold til korrosion. Alle ROCKWOOL’s produkter er behandlede, så de er vandafvisende.
ROCKWOOL’s produkter til procesindustrien (ROCKWOOL’s
ProRox serie) produceres med et meget lavt indhold af opløslige
salte og de fleste leveres endda med en deklaration på at de
indeholder mindre end 10 ppm (parts per million) klorid.
Senest har ROCKWOOL opgraderet serien af ProRox rørskåle
(ProRox PS 960 og PS 970 med WR-Tech), således at produkterne nu har endnu bedre vandafvisenede egenskaber - deklareret 5 gange mindre vand absorption end noget andet mineraluld’s produkt på markedet. De vandafvisende egenskaber
bibeholdes ved temperaturer op til 250°C, hvilket også er helt
unikt i markedet. Da produkterne optager mindre vand, så tørrer
de også hurtigere, og som NACE skriver, så kommer der mindre
korrosion.
Selvom de vandafvisende egenskaber er væsenligt forbedrede, så er vanddamps diffusionsegenskaberne ikke blevet forringet – produkterne er stadig diffusions åbne.
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Internationalt anerkendte CUI eksperter mener dog at det bedste
isolerings system i forhold til at minimere risikoen for CUI er såkaldt ”Afstands isolering” – på engelsk Non-contact insulation”.
Afstands isolering virker ved at lave et hulrum mellem stål og
isolering, således at når vand kommer ind i isolerings systemet,
så fastholdes vandet ikke på stål overfladerne. Dette betyder at
stålet tørrer hurtigere og dermed kommer der væsentligt mindre
korrosion.
Afstands isolering fungerer mest optimalt i kombination med et
diffusions åbent isolerings materiale, og Statoil i Norge har bl.a.
en test konkluderet at det system der gav mindst korrosion var
ROCKWOOL i kombination med afstands isolering.
ROCKWOOL har også et system til afstands isolering – ProRox
NCS 2000.
Opsummering:
Korrosion under isolering er en af industriens største materiale
mæssige udfordringer, der findes ikke en simple løsning på dette,
man er nødt til at arbejde med udfordringen fra mange sider fra
design og indtil skrotning. Materialemæssigt er de vigtigste fokus
områder, maling/metallisering, pladekappe og isolering.

Billede 7: Afstands isolering skaber et hulrum
mellem stål overfladen og isoleringen, dermed tørrer
overfladerne hurtigere og man får mindre korrosion.
Ifølge internationale CUI eksperter er det nok det bedste isolerings
system i forhold til at minimere mængden af korrosion.

Korrosion kan forekomme under alle isoleringsmaterialer, når
der er problemer med installationen eller, når der opstår skader.
Men man kan påvirke korrosionshastigheder ved korrekt valg af
isoleringsmateriale.
Der foregår en rivende udvikling indenfor CUI området, bedre
malings systemer, bedre isoleringsmaterialer og nye isoleringssystemer, f.eks. afstandsisolering, der alle har til henblik at
reducere korrosions udfordringen. ■

Søren Nyborg Rasmussen er Kemi ingeniør og har 28 års
erfaring med korrosions beskyttende maling og isolering til
industri, marine og offshore.
Kontakt Søren hvis du er interesseret i yderligere information om korrosion under isolering og hvad ROCKWOOL kan
gøre. soren.nyborgrasmussen@rockwool.com

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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Skaber vi de rigtige
HABITATER – og har vi
styr på komforten?
Af ESCO Manager Peter Hedegård,
Saint-Gobain Denmark A/S

Slår man ordet HABITAT op, så kommer der en række udsagn
frem; men overordnet set kan man sige, at det beskriver et sted,
hvor en population af en bestemt art normalt kan leve og udfolde
sig. Tænker vi os ordet i forbindelse med den bygning vi bor,
lever og arbejder i, så er det en god idé for vores udfoldelser, at
komforten er i orden.
Komfort kan også være mange ting, men ser vi på det i et
bygningsfysisk lys, kan komfort siges at dække over:
1. Lyd – Smitte og efterklang
2. L
 ys – Udsyn, dagslys og blænding
3. Luft – CO2, fugt og VOC
4. Temperatur/Overtemperatur – kolde overflader og ustabile
temperaturforhold
Hertil skal tillægges begreber som arkitektur, sikkerhed og
rammer for adfærd. Hvis bygningen tager højde for alt dette, vil
den give mulighed for at alle vi, der bor, lever og arbejder i den,
kan medvirke til den grønne omstilling og bidrage til det fossilfrie
Danmark i 2050.
Kan visionerne realiseres?
Når visionerne er lagt og valgkampen er slut, starter de daglige
beslutninger om, hvilke bygninger der skal renoveres, og hvordan
byudviklingen skal ske, og hvilke nye bygninger der kan etableres.
Undervejs kommer udviklere, bygherrerådgivere, arkitekter,
ingeniører og totalentreprenører med gode intentioner, projekter
og skitser.
Projekterne vindes og detailprojekteringen begynder. Efter en
typisk længere årrække ender disse projekter med at blive til
byggerier eller renoveringsopgaver. Nu skal det så sikres, at det
lykkedes med at indbygge ovenstående forhold og bygge alt den
gode kendte læring ind på en omkostningseffektiv måde. Ofte
går det godt, men lige så tit kommer vi ikke i mål og en række
centrale nøgler til hjertet af habitatet savnes.
F.eks. ser vi til stadighed, at der ikke er plads nok til bygningens teknikrum. Arbejdsforholdene for de tekniske isolatører
er ikke gode, der kræves ”specielle hænder”, når rør skal isole-
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res under trange pladsforhold, og set med de energirigtige briller
er det problematisk, når der ikke er plads til den anbefalede
isoleringstykkelse. Teknikrummet er sandsynligvis også det rum i
bygningen hvori der på sigt 3-5 år, 10 år, 25 år og om 50 år, skal
ske yderligere tiltag.
Installationerne skal med mellemrum justeres, og man kunne
også forestille sig at dele af en installation på sigt går i stykker
og skal udskiftes. Med så lidt plads til ”hjertet” af bygningen,
vil de indgreb, der skal gøres på sigt kræve store ombrydninger
af den øvrige bygningskrop til stor gene for beboere og ansatte i
bygningen.
For alle os, der arbejder med hele byggeriets værdikæde bør
vi adressere disse problemstillinger, så der bliver tænkt mere
langsigtet og holistisk fra starten.
Hvordan får vi skabt større bevidsthed omkring sammenhængen
mellem den grønne omstilling, renovering og komfort?
I forbindelse med det netop overståede kommunalvalg var jeg til
et vælgermøde. Her spurgte jeg kandidaterne, om de havde visioner for, hvordan kommunen kunne understøtte regeringens målsætning om det fossilfrie samfund i Danmark i 2050 samt hvad
de lavpraktisk ville gøre for skabelse af bedre komfort og inde
miljø i skolerne. Svarerne var i spændet fra ”Dengang jeg gik i
skole åbnede vi vinduerne” til ”vi er godt i gang med at skifte til
LED belysning og renovationslastbilerne kører på biogas”. Hertil
enkeltsager, der havde større prioritet end skabelse af en vision
og handlingsplan på området.
Hvis vi som samfund ønsker at nå de mål, der er sat op, så
er det vigtigt, at alle os, der har vores gang i og omkring maskinrummet i bygningen gør opmærksom på, hvad man kan opnå
på området for komfort og energibesparelser, når vi bygger og
renoverer.
Der savnes sammenhæng mellem politiske udtalelser om
bedre læringsmiljø og så et indeklima, hvor der er for koldt i

vinterperioden og alt for varmt i sommerperioden. Løsningerne til
opnåelse af komfort på områderne for lyd, lys, luft og temperatur
samt efterfølgende god energimæssig adfærd er der, men de
skal bringes ind i bevidstheden hos travle politikkere på niveau
med vækst i kommunen.
Hos Saint-Gobain anvender vi bl.a. med digitale redskaber
til visualisering af disse problemstillinger og et tæt samarbejde
med byggeriets værdikæde for 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.
Kan vi med brug af nye digitale
værktøjer og 150 timers ekstra
planlægning spare 1 mio. i den sidste ende af byggeriet, så hænger
regnestykket sammen – hvilket vi
ofte ser er tilfældet. Men derudover
kan vi opnå meget bedre komfort,
mulighed for god adfærd, og gode
arbejdsforhold for dem, der udfører
arbejdet. For bygherre er den
efterfølgende drift i mange år frem
også af stor betydning, men udover
bygherre burde hele værdikæden
omkring byggeriet være interesseret i at kapitalisere et bedre og
mere effektivt byggeri.
Hos Saint-Gobain tror vi på, at
vejen frem er en 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 siger vores erfaring 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 ■

OM SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain designer, producerer og distribuerer materialer og løsninger, 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.

INSTALLER
SIKKERHED
DET

FØRSTE FLEKSIBLE TE-

KNISKE ISOLERINGSMATERIALE
MED

B/BL-s1,d0

• 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!

www.Saint-Gobain.dk

www.armacell.com/dk

Elektronisk sagsstyring
er kommet for at blive
Mange virksomheder har i flere år anvendt analoge værktøjer i virksomhedens drift:
håndkraft, hukommelse, papirsedler og Excel-ark. Det har fungeret for mange, men
giver desværre også grundlag for fejl, forglemmelser samt langsom eller slet ingen
fakturering. Det forbedrer ikke virksomhedens mulighed for at optimere
forretningen og indtjeningen. Med IT og digity kan uudnyttede
produktivitetspotentialer realiseres.

IT-understøttelse som hjælpemiddel til
ledelse af virksomheden
Ifølge Danmarks Statistik anvendte ca.
halvdelen af virksomhederne indenfor
Bygge og Anlæg Cloud computing, (2016
tal) til at styre driften af deres virksomhed. Ifølge statistikken er ca. 75 pct. af
medarbejderne forsynet med bærbart
udstyr til mobil internetadgang indenfor
Bygge og Anlæg. Der er således mange,
som bruger elektroniske hjælpemidler og
en større del af installatørerne har også
fundet ud af, at Cloud Computing er en
vigtig del af at drive en professionel og
profitabel virksomhed.
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Dårlig planlægning er den sikre vej til
færre penge i kassen
At være en god virksomhedsleder, handler
ikke kun om at kunne udføre et fagligt,
godt og solidt stykke håndværk. Det
handler også om god planlægning og
overblik. Derfor kan en travl hverdag med
mange ordrer, vareindkøb, kontakt til
medarbejdere, byggemøder osv. resultere
i manglende overblik – som kan påvirke
virksomheden negativt – stresset leder
og medarbejder og derved færre penge i
kassen.
Ved at arbejde struktureret løses
opgaverne på væsentligt kortere tid.

Det forbedrer indtjeningen og giver langt
mindre stress. En realistisk tidsplan, god
planlægning og et solidt indblik i projektets økonomi er nøglen til succes. Uden
struktur er det andre der beslutter, hvordan, hvornår og hvor man arbejder, og det
er nu engang sjovere selv at planlægge
og styre arbejdet/hverdagen, det er min
erfaring, fortæller adm. Direktør i Minuba,
Casper Hassø Nielsen og fortsætter: ”Vi
har i de senere år, via vores kontakt til
mange virksomheder, oplevet en stigende
interesse for it-hjælpemidler. Allerede i
dag hjælper vores virksomhed mange virksomhedsledere med et digitalt overblik”

Digitale værktøjer til hjælp med driften
af virksomheden
Der findes allerede brugbare og effektive
digitale værktøjer til at håndtere alle
processer - lige fra tilbud, fakturering og
kvalitetssikring til virksomhedens kundeog serviceaftaler. Men virksomhedslederen kan kræve mere end dette, oplyser
Casper Hassø Nielsen.
Digitale værktøjer skal være lette at
gå til, nemme at forstå og anvende uden
omfattende oplæring. Brugervenlighed
burde være en selvfølge, men er det langt
fra altid. I de mest avancerede systemer,
er der indarbejdet talegenkendelse samt
mulighed for billeddokumentation. Det gør
ikke bare arbejdet nemmere for brugeren,
men også lettere for kunderne at følge
med i arbejdet.
De helt store gevinster, ved brugen af
digitale værktøjer kommer, når forskellige
programmer kan kommunikere på tværs
og genbruge data. Således bliver der
skabt et sammenhængende og effektivt
flow i virksomhedens drift, hvor data nemt
kan genbruges uden nye indtastninger.

Det sikrer brugeren en mulighed for at
genbruge data i nye sammenhænge, herunder f.eks. at udarbejde de nødvendige
kvalitetssikringsdokumenter. Et nutidigt
IT-system giver også mulighed for at
danne nødvendige rapporter over virksomhedens dækningsgrad og andre nøgletal,
som lederne ofte efterspørger. Det letter
arbejdet, når man skal rapportere til banken, revisoren eller bestyrelsen.
Softwarevirksomheden Minuba er helt
fremme i skoene på alle disse områder,
fortæller Casper Hassø Nielsen. Minubas
elektroniske ordre- og sagsstyringssystem
er en fantastisk hjælp til virksomhedsledere, der driver en professionel og profitabel forretning. Her kan lederen hurtigt få
det nødvendige ledelsesmæssige overblik

over driften af virksomheden, herunder
bl.a. hvad der kan faktureres, og hvordan
arbejdstiden bruges.
Man får dermed med det samme mulighed for at se, hvilke opgaver der tjenes
penge på samt overblik over forretningens
muligheder for optimering.
Samtidig er det digitale system nemt
at anvende for medarbejderne i marken
slutter adm. direktør Casper Hassø
Nielsen
Minuba er online ordre- og sagsstyring
til både mindre og større virksomheder.
Minuba online sagsstyring giver overblik, effektiv drift, forbedret likviditet og
øget profit i virksomheden. Med integration af hele arbejdsprocessen – fra første
kundekontakt til sidste faktura. ■

Prøv Minuba gratis i 30 dage:
https://minuba.dk/bestil/
eller ring og hør mere på: 70702037

ISOVER FireProtect®
Større tryghed til dine kunder
Testet og godkendt efter
de nyeste europæiske standarder

Hvor der kræves lidt mere, er ISOVER det rette valg
•
•

Klassificeret i henhold til den nyeste standard EN 13501-2:2016
Testet i henhold til EN 13381-4: 2013

Som de første i Danmark har ISOVER dokumenteret et mineraluldsbaseret system til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner.
Sikkerhedsniveauet er forbedret, og det betyder en større tryghed.
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.
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KORROSION UNDER
ISOLERING (CUI)
”Læs dette – det bliver en del af din hverdag før du tror det!”
Vi danskere er, som altid, lidt konservative og afventende, når nye principper
og metoder skal erstatte det vi kender.
Verden omkring os er allerede godt i
gang. Især Norge og Holland, har været i
gang i mange år. Det er måske lidt søgt at
sammenligne med ”Energisparepærens”
indtrængning på markedet, men der er
utroligt mange paralleller. ”Jeg tror det
rykker nu, her i Danmark”.
En meget kort og forenklet beskrivelse
af udfordringen korrosion under isolering,
er ikke let at give. Nedenstående korte
løsningsbeskrivelser, kan sammen med
links og publikationer ses på skanacid.
dk/isoleringsteknik
HVORFOR OG HVOR
Se artikel side 4-7 omhandlende hvor og
hvorfor korrosion opstår (forkortet red.) to
ting skal pointeres:
•	Korrosion under isolering skyldes ikke
isoleringen men indtrængning af vand!
•	En beslutning om, ikke at isolere, er
ikke en god og bæredygtig løsning!
KOLDE EMNER:
Risikoen på kolde emner, har vi kendt i
årtier. Vi er blevet gode til at arbejde med
denne risiko og ved, at denne type isolering skal have ekstra opmærksomhed og
har en levetid.

at nogle forudsætninger er opfyldt.
Rørdesign skal være gennemtænkt og
sikre at der ikke er gennembrydninger af
inddækningen over den vanrette centerlinje. Systemet skal sikres mod skader
fra færdsel mm. Isoleringsløsningen skal
dræne sig selv i tilfælde af vandindtrængning fra skader eller diffusion. Dette er en
lidt teoretisk tilgang til et udfordringen.
GRUPPE 2.
Den anden grupper er løsninger der opererer med afstand. Her er også 2 typer.

LØSNINGER PÅ UDFORDRINGEN
Der er diskuteret og afprøvet løsninger
gennem en årrække. Alle tager udgangspunkt i at holde røret tørt eller at tillade,
at det kan tørre, hvis det er blevet vådt.
Det billede jeg ser kan opdeles i 2
grupper.
GRUPPE 1.
Den første gruppe er vandtætte indkapslinger og/eller Hydrofobe isoleringsmaterialer. Denne løsningsmodel kræver
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Skanacid A/S.

Rockwool har et system, som kaldes
NCS 2000. Dette er en system leveres
sammen med ProRox Rørskåle. Læs mere
om denne metode i Rockwool artikel side
4-7 (red.).
Statoils har denne type indskrevet i
deres isoleringsspecifikation TR 1660,
hvilket betyder at der nu skal isoleres
med type EI, på Statoils anlæg, her i
Danmark.
Statoils foreskriver en indvendig
perforeret plade hvor afstanden holdes
med PTFE klodser, en specialfremstillet
gummikrans eller Trapezplade krans.
Løsningen skal naturligvis kombineres
med en Drænplug, så vand dræne ud og
inspektion med endoskop muligøres.
PTFE klodser, Gummikrans og Drænplug lagerføres allerede i Greve.

Billede 1. Type EC, hvor pladekappe er løftet
så vand kan drænes ud af isoleringen.

Billede 3. Tilbehør til den foreskrevne type EI
Statoil løsning.
Billede 2. Type EI, hvor isoleringen har
afstand til røret så røret kan tørre og vand
kan drænes ud.

VARME EMNER:
Rør af stål er i fare fra +4°C til +175°C og
Rustfri stål fra +50°C til +175°C. Rør med
store temperatur-udsving er særligt udsatte! Rør i aggressive kemikalieholdige
eller maritime miljøer er særligt udsatte.

Af Kim Eriksen,

TYPE EC:
I Sydeuropa er en afstandsløsning, hvor
der er afstand mellem inddækningen
og isoleringen, udbredt og almindelig.
Løsningen kaldes EC (Elevated Cladding)
og kombinerer inddækningen med en
drænplade der skaber afstand og altid
med drænhullet i bunden af inddækningen/pladekappen. (Se CINI 4.1.01.)
TYPE EI:
Denne løsning skaber afstand mellem rør
og isolering. Dette er den mest dokumenterede og udbredte løsning. Den er
indskrevet i forskellige standarder som
NORSOK og SINI.
Der er flere måder at etablere denne
type afstandsløsning.

HVEM VINDER?
Her kommer sammenligningen med ”Energisparepæren” ind i billedet. Alle vinder.
Der vil være en lidt højere omkostning fra
start men investeringen vil hurtigt være
tjent hjem. Risiko for miljø katastrofe.
NDT inspektion (Non destruktiv test) kommer nu også til at gælde isoleringen. Inspektion kan foretages med et endoskop
gennem drænplugs.
KONKLUSSION
Efter min mening er der ingen grund til at
tøve. Lige fra anlægsejer over rådgiver til
isolatør, vil have fordele af denne tilgang
til bæredygtig isolering, af udendørs
rørledninger. Der findes gennemprøvede
og dokumenterede løsninger. Produkterne
er tilgængelige og lagerførte. Vi bør alle
hjælpe med at få denne ”vogn” skubbet i
gang. ■

Spar på energien
Optimer energieffektiviteten og
undgå varmetab med effektiv
termisk isolering af bygningens
rørinstallationer.

Det effektive
valg

Med ROCKWOOL Universal Rørskål
undgår du stort set brug af værktøj
ved montering, da produktet let
tilpasser sig anlæggets vinkler,
bøjninger og bæringer.
Find nemt og hurtigt den korrekte
isoleringstykkelse til opgaven i vores
lommeguide ”Den lille tekniske”
eller via beregningsprogrammet
ROCKTEC.
Universal Rørskål giver således en
nemmere og hurtigere installation,
samt et ensartet og elegant resultat.
Læs mere på www.ROCKWOOL.dk

FIRESAFE INSULATION
2640 Hedehusene, tlf. 46 56 16 16, www.rockwool.dk

3. november 2017
Når virkeligheden
ikke passer
med teorien,
hvad så?

DIB holdt sit årlige medlemsmøde, på Hotel Vejle Fjord, i samarbejde med Rockwool.
Foreningens nye formand Marc Roolfs, Delta Teknisk Isolering ApS og sales manager dealers Eilif Jensen, Rockwool bød
velkommen til 88 deltagere fra 29 medlemsvirksomheder. Begge
var nye på posten og noterede sig, at det var det hidtil bedst besøgte medlemsmøde med temaet, når virkeligheden ikke passer
med teorien, hvad så?
Formanden gav en kort redegørelse omkring bestyrelsens
arbejde, og DIB` kommende arbejdsopgaver.
OKTI
Marc Roolfs orienterede om, at bestyrelsen arbejdede med at
opdele OKTI i en oplysningsdel, som DIB skulle tage sig af, og
en kontroldel, som outsources. Begge forankres i OKTI’s Råd,
der skal udarbejde rammen for udførelse af kontrollen, således
kontrollerne er sammenlignelig landet rundt. Hver kontrol vil så
fremadrettet blive betalt direkte af rekvirenten.
OKTI blev stiftet i 2006 på baggrund af en TV-udsendelse i
2001 om dårlig isolering af et renoveringsprojekt. OKTI er forankret i et Råd bestående af kunder, projekterende, producenter og
udførende.
Målsætningen med OKTI var at højne kvaliteten i branchen,
hvilket også har vist sig, idet de kontroller, der er udført, ligger
alle i den bedste halvdel. Arbejder, der har fået påtale, er blevet
rettet inden de blev afleveret til kunden. De sidste par år har
indberetningerne til kontroludtagning og ønske om kontrol på
konkrete projekter faldet mærkbart.
Generelt er kundernes ønske, om at få udført kontrol åbenbart
faldet drastisk.
I løbet af de første måneder i 2018 vil der foreligge en færdig
detaljeret plan om ny struktur for OKTI, som skal godkendes af
OKTI’s Råd. Herefter skal den nye struktur for OKTI vedtages på
DIB’s generalforsamling den 25. maj 2018.
Indtil ovennævnte ændring er vedtaget, forsætter OKTI som
hidtil.
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ISOL version 2018
Mads Ploug, Allan Ploug A/S orienterede om, at det gamle kalkulationsværktøj var forældet teknisk set og vil blive erstattet af en
ny ISOL version 2018.
Indholdet af programmet er næsten på plads og endelig kontrakt med leverandøren forventes på plads inden jul.
Programmet som forventes at blive gratis for medlemmerne,
vil kunne downloades fra DIB’s hjemmeside. Selve installationen
kommer virksomhederne selv til, at forestå.
Leveringstiden på ISOL version 2018 vil være ca. 6 måneder,
så det forventes klar til medlemmerne medio 2018.
Uddannelse
Sven Pers, Persolit A/S orienterede om uddannelsen og kom
med en kraftig opfordring til medlemmerne om aktivt at tage
lærlinge til sig. Geografisk er der nu ingen undskyldninger, vi har
nu 2 skoler henholdsvis Audebo og Kolding. Manglen på arbejdskraft bekræfter, at der skal gøres noget særligt her.
Målsætningen gennem flere år har været 25 færdiguddannede
tekniske isolatører pr. år. I 2017 blev der uddannet 15.
År

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal
udlærte

22

16

20

18

15

9

10

8

Pt. er der 38 igangværende uddannelsesaftaler, det burde være
75 – 100 aftaler.
Husk at slå lærepladsen op på www.praktikpladsen.dk og vis
jeres navn der.
I trepartsaftalen fra sidste år blev indført en ”straf” 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 normtal og som har flere
end 3 tidligere år vil blive belønnet med op til Kr. 15.000 kr. (Kr.
25.000 i 2018) pr. helårselev.

Ved overenskomstfornyelsen marts 2017 blev der aftalt støtte
til, at voksne medarbejdere kan gå i lære efter en realkompetencevurdering / meritvurdering. Lønnen er 142,00 kr./ time og
der kan søges om tilskud fra fonden efter en forlods aftale på
750,00 kr./praktikuge og 1.500 kr./ skoleuge. På DIB’s hjemmeside kan i læse mere om kostprisen for en lærling.
Herudover har i mulighed for at opkvalificere jeres ufaglærte
medarbejdere med kurser. Der er ca. 50 kurser inden for teknisk
isolering, som fonden giver tilskud til.
Fra 2018 bliver tilskuddet fra VEU hævet fra 80 % til 100 % af
dagpengesatsen, hertil kan i søge tilskud fra Isoleringsbranchen
Udviklingsfond på maks. 65,00kr./time, dog maks. 15 kursusdage om året.
Persondataforordningen
Mads Ploug, Allan Ploug A/S orienterede kort om den nye
Persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018, hvor
bødestraffen er sat til 4 % af omsætningen. Mads opfordrede til,
at medlemsvirksomhederne holder sig orienteret og allerede nu
begynder, at vurdere om de data, de allerede har, er nødvendige,
strukturere brug af persondata og opbevaring.
Hvad er persondata?
-	enhver information, der kan relateres til en person
-	data, der direkte eller indirekte kan identificere en person
- 	f.eks. kan der være tale om navn, adresse, CPR-nummer
eller oplysninger angående fysik, psykologisk, økonomisk,
kulturel tilstand samt religiøs eller politisk overbevisning
Hvad skal virksomheden tage stilling til
- hvilke persondataoplysninger behandler din virksomhed?
- hvilke oplysninger er følsomme?
- hvordan skal indsamlede oplysninger opbevares?
- hvem er dataansvarlig og eller -behandler?
- hvad indebære videregivelse af personoplysninger?
osv.
Læs mere om persondataforordningen på
http://di.dk/persondata/
Pages/default.aspx
Med mantraet

– Rettidighed

GDPR

PERSOND
FORORDNATA
INGEN

PERSONDA
FORORDNI TA

– I KORT FONGEN
RM

Persondatafo
rordningen
får virkning
alle virkso
mheder kunne
fra den 25.
maj 2018. Fra
dokumentere
mange nye
denne dato
krav.
, at de overho
skal
lder forord
ningen og
dens
Denne vejledn
ing giver et
samlet
forordningen.
Mange af reglern overblik i over de vigtigs
nuværende
te regler i Person
e og en del
persondatalo
datav, men på grund af forpligtelserne findes
bødestraf er
allerede i den
der behov for
af en række
øget fokus
skærpelser
på området.
og risikoen
for
Kort sagt reguler
er Persondatafo
ger om medar
rordningen
bejdere, kunder
hvornår og
handles. Alle
hvordan person
,
virksomheder, samarbejdspartnere og
oplysninandre
For virksom
B2B som B2C,
heder, hvor
har derfor behov interessenter må beder i dag gælder
i vid udstræ
for at kende
kning også
reglerne.
vil være tilfæld særregulering, må det
forventes, at
et fremover.
dette

– Kommunikation
– Dokumentation
bliver udfordringerne ikke til problemer.
Advokat Ole Bernt Hasling fra Advokaterne Mazanti-Andersen
Korsø Jensen gennemgik sagsforløbet fra tilbudsgivning – ordrebekræftelse / kontrakt – konsekvensen hvis man ikke tager
forbehold – og hvad kan virksomheden gøre, hvis arbejdet ikke
kan udføres iht. kontrakten, Dansk Standard og producentens
montagevejledning.

Ole Bernt Hasling noterede sig først, at branchen i det væsentligste bestod af mindre virksomheder, som for en stor dels
vedkommende var underentreprenører for ”teknikfagene” og som
sjældent får hele udbudsmaterialet og deltager ikke i en projektgranskning og har derfor ikke stor indflydelse på projektets
/ installationens opbygning, idet de kommer meget sent ind i
byggeprocessen.
Det første, der skal tages stilling til, er udvælgelse af kunde kan det være et god match? Hvordan er økonomien? Hvordan er
tidligere projekter udført? osv.
I tilbuddet er det vigtig, at få skrevet vilkårene for arbejdets
udførelse ind og få konditioner for kontraktforholdene på plads.
Når arbejdet skal udføres og det viser sig, at arbejdet ikke kan
udføres i henhold til de aftalte vilkår f.eks. fordi, der ikke er plads
til den krævede isolering eller til at udføre arbejdet, (DS 452 3.
udgave DS 1102, DS 1123 og producentens montagevejledninger), er det vigtigt straks at gøre kunden/bygherren opmærksom
på problemstillingen og anmode kunden/bygherren om en anvisning til løsning af problemstillingen og få bekræftet skriftligt, at
fravigelserne er kundens ansvar og sammen med evt. økonomi i
den forbindelse.
Rettidighed – Kommunikation- Dokumentation
Rockwool fulgte op med, hvad kan man gøre når virkeligheden
ikke passer til teorien, hvad så?
Erlings Olesen talte om de muligheder, der er, når virkeligheden ikke passer til teorien – normer og montagevejledninger.
Det er vigtig at få problemstillingen frem i lyset med det samme,
drøfte løsning med ansvarlige og få skrevet løsningsmetoden ned
og få den bekræftet.
Problemstillingen om hvorvidt rørskåle skal monteres med
eller uden bindetråd også, når der er kapper f.eks. isogenapak
blev vendt. Udgangspunktet i DS 452 er, at konstruktionen skal
holde i hele isoleringens levetid ca. 30-40 år. Der står ikke noget
om, hvordan dette skal udføres, kun at det skal holde i levetiden.
Dette kan være en udfordring for tapen. Så Rockwools anbefalingen er, at der anvendes bindetråd, når der anvendes rørisolering.
Dette gælder også hvis der afsluttes med kapper / isogenapak, hvilket vil fremgå i kommende justering af monteringsvejledningen.
Herefter blev der gennemgået cases med brandsikring af rør-/
kanalgennemføringer med forskellige løsningmuligheder og materialer som Conlit og SeaRox produkter.
Korrosion er et problem, der kan give kedelige driftstop.
Risikoen for korrosion kan minimeres ved rettidighed i korrekt
design, valgt af materialer og korrekt udførelse,
ROCKWOOL har udviklet den næste generation af stenuldsbaserede rørskåle for at mindske risikoen for korrosion.
Rockwool lancerede et nyt initiativ inden for teknisk isolering
- Rockschool - der vil blive tilbudt som fyraftensmøder eller som
seminarer.
Rockschool er etableret for at projekterende og isolatører
kan øge sit kendskab til, hvilke produkter og løsninger, der er
optimale i byggeriet.
Medlemsmødet blev afsluttet med en middag, hvor Rockwool
var vært. ■
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GOD START

for Teknisk Isolatør
uddannelsen i Kolding
Det er ikke kun brancheorganisationen,
der ser positivt på to uddannelsessteder for Tekniske Isolatører i Danmark,
også AMU SYD i Kolding er glad for, at
branchen har set en ide i at gennemføre
uddannelsen til teknisk isolatør to steder
i Danmark. Skolen har hidtil uddannet
voksne lærlinge, på lånt skolegodkendelse fra skolen i Audebo. Ved beslutning
om opstart i Kolding har vi fået vores
egen godkendelse, og kan tilbyde både
de unge og voksne hele uddannelsen,
med grundforløbet og de 5 hovedforløb,

fortæller faglærer Preben Kristensen og
fortsætter:
EUC Nordvestsjælland har længe
været en god samarbejdspartner, og nu
fortsætter det gode samarbejde blot med
input fra begge skoler. Theis Kulmbach,
den ene af to undervisere i Audebo, har
allerede været med ind over udviklingen
af vores lokale uddannelsesplan, sådan
at vi kører samme mønster på begge skoler. På den måde kan vi nemmere hjælpe
hinanden med de elever, der ønsker at
flytte fra den ene til den anden skole,

D I N I S O L E R I N G S R Å D G I V E R • D I N T O TA L L E V E R A N D Ø R

pipecode
Armadans nye 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
Kolding
Aarhus
Ikast
Tlf. 7026 0636 Tlf. 7022 9933 Tlf. 7020 0122 Tlf. 2067 6799
DIB Annonce 2 maj 2017 pipecode.indd 1
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skoleflytning kan ske for jyske og fynske
elever, der derved får mindre afstand til
uddannelsesstedet.
Da skolegodkendelsen trådte i kraft 1.
august 2017, var der aftale med 16 elever, som ønskede at benytte AMU SYD’s
tilbud, i deres bestræbelse på at blive
Teknisk Isolatør. Bekymringen for, om de
alle ville holde fast ved deres tilsagn om
at gennemføre uddannelsen her i Kolding,
er gjort til skamme, da man primo november har aftale med 35 elever, der ønsker
at tage deres uddannelse her, 29 af dem

med en uddannelsesaftale i hånden, og
der er flere på vej. På grundforløb2, som
starter op den 15. januar 2018, er der 15
nye lærlinge.
Vi ved, at der er plads til begge skoler,
da branchen i den grad har brug for nye
medarbejdere, der enten får indblik i faget
gennem de AMU-kurser, der hører til isoleringsfaget, eller endnu bedre, har lyst til
at gennemføre uddannelsen som lærling.
AMU SYD har, som led i skolegodkendelsen, indgået et samarbejde med både
HANSENBERG og AOF, for at klare kravet

til undervisning i matematik, begge stiller
meget kompetente lærere til rådighed.
I slutningen af november får AMU SYD i
Kolding endnu en lærer til Teknisk Isolatøruddannelsen, Daniel Staun, som sideløbende også underviser på AMU-kurser.
Daniel Staun fik sølv for sin svendeprøve
sidste år, da han blev teknisk isolatør her
fra AMU SYD, som voksenlærling, slutter
faglærer Preben Kristensen. ■

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
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Brandsikre installationsgennemføringer
med ROCKWOOL

Af ROCKWOOL NORDICS,
Søren Nue, Teknisk Service

Den primære årsag til, at mennesker dør i brandulykker skyldes
røgen og ikke ilden. Hele 80% af alle dødfald i forbindelse med
brand skyldes røgforgiftning.
Derfor er det vigtigt at begrænse både brand og røgudviklingen. Tænk blot på, hvor mange brandceller der kan være i en
bygning. Alle rum adskilt med brandsikre vægge er en brandcelle.
Bygningens installationer, rør, kanaler og kabler, der føres vandret eller lodret gennem alle disse rum bryder den brandsikre væg
eller etageadskillelse. Og det er netop her, at opmærksomheden
skal rettes mod brandgennemføringer.

Det er i bygninger og etageejendomme at der er store
mængder af gennemføringer i adskillende bygningsdele.
Hvis det er etageejendomme, er det ikke kun lodrette
bygningsdele, der er gennemføringer i, men også i
etageadskillelserne. Selvom der føres rør, kanaler eller
kabler igennem en adskillende væg skal væggen stadig
have den samme klassifikation som inden væggen blev
perforeret.
Ved større byggerier opdeles bygningen typisk i tre forskellige klassifikationer.
• Brandvæg (R)EI120 A2-s1,d0 (BS120 bygningsdel)
• Brandsektioner (R)EI60 A2-s1,d0 (BS60 bygningsdel)
• Brandcellevæg (R)EI60 (BD60 bygningsdel)

I praksis betyder det at man skal genetablerer væggen helt
hen til det rør eller kanal, som føres igennem den adskillende
bygningsdel. Dermed sikrer man at røg og ild kapsles inde i den
brandsektion eller brandcelle, hvor branden er opstået og på den
måde bremses spredningen af røg.
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En brandmæssig lukning bidrager også med andre vigtige
og væsentlige funktioner som har betydning for indeklima og
arbejdsmiljø. Den sikrer også imod at lyd, fugt og lugt breder sig
til tilstødende rum.
Når man skal udføre en brandlukning er det vigtig at vælge et
produkt, der er nemt at installere og montere. Det er Bygningsreglementet der gælder når det gælder tekniske installationer og
for kabler er det stærkstrømbekendtgørelsen. I disse lovgivende
tekster henvises til DBI vejledning 31, brandtætninger og hermed
er Vejledning 31 vedr. ovennævnte også en lov. I de tilfælde hvor
rør og kabler skal føres gennem en adskillelse og hvor der bores
et passende hul i væggen udføres tætningen med passende
brandlukningssystem.
Ifølge vejledning 31 skal rør af metal sikres med ubrændbar
isolering, mens plastrør skal sikres med materiale, der har brandmæssige egenskaber.
Man skal dog være opmærksom på, at det er den projekterende ingeniør, der i sidste ende specificerer, hvordan gennemføringen skal udføres. Det er også den projekterende, som
præciserer og stiller krav om eventuel brandgodkendt løsning.
Det er altså ikke lovgivningen vejledning 31, der dikterer en
brandgodkendt løsning.
I praksis kan man derfor skelne mellem en godkendt og
en ikke godkendt løsning. ROCKWOOL har begge løsninger. I
de tilfælde hvor der ikke er krav om brandgodkendt løsning er
ROCKWOOL Rørskål800 en korrekt løsning. I tilfælde af et brandgodkendt eller typegodkendt system er den optimale løsning en
CONLIT brandlukning fra ROCKWOOL.
CONLIT brandlukning består af et bredt produktsortiment, der
på baggrund af brandtests er MK godkendt under ETA. Sortimentet er også afprøvet hos DBI. Derfor er CONLIT brandlukningen
det sikre valg når rådgivende ingeniør specificerer en godkendt
løsning. http://www.rockwool.dk/produkter/brandsikring/ ■

Brandsikring af metalrør

Brandsikring af metalrør

med Conlit brandbøsning

med Rørskål 800

Brandsikring
Brandsikring

Varmeisolering
Varmeisolering

Brandsikring af plastrør

Brandsikring af plastrør

med Rørskål800

Brandsikring

Varmeisolering

med Conlit brandbøsning

Brandsikring

Varmeisolering

Brandgennemføring med RW800

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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Teknisk
Isolatør
– en fremtidssikret uddannelse!
Branchen mangler kvalificeret arbejdskraft – alle virksomheder skal bidrage til opgaven!
Tekniske isolatøruddannelse er igen i 2018 en fordelsuddannelse,
idet søgningen til uddannelsen ikke udfyldte behovet. Det betyder,
at virksomheden kan få op til 5.000 kr. i tilskud pr. helårselev. Forpligtelsen er dog, at branchen skal tage mindst 90 % af de elever,
der søger uddannelse i branchen.
Herudover vil de virksomheder, som har flere end det beregnede
normtal og som har flere lærlinge end 3 tidligere år, blive belønnet
med op til Kr. 15.000 (Kr. 25.000 i 2018) pr. helårselev.
Til delvis finansiering af ovennævnte er der indført en ”straf”
et merbidrag til AUB på 27.000 kr. pr. manglende lærlinge iht. et
beregnet normtal for branchen, kaldet måluddannelsesratioer.
Ovennævnte er del af trepartsaftalen fra sidste år og i år. Der er
3 uddannelsesmuligheder i branchen – indtag af lærlinge - ufaglærte uddannes til faglærte - nye ”klædes på” med efter 1 eller
flere korte kurser.
Erhvervsuddannelse
Teknisk Isolatør som erhvervsuddannelse. Alle elever skal minimum
have karakteren 2 i matematik og dansk fra folkeskolen for at
starte på en erhvervsuddannelse.
Uddannelsesaftalen indgås enten inden eleven starter på grundforløbet (praktikvejen), eller efter eleven har afsluttet grundforløbet
(skolevejen).
Det er også muligt at starte i ”ny mesterlære”. Ny mesterlære er
en praktisk vej til at gennemføre et grundforløb. Her bliver hele eller
dele af den undervisning, eleven normalt gennemgår på grundforløbet, varetaget i en virksomhed. Forløbet kan vare op til 1 år.
Andet grundforløb er målrettet den tekniske isolatøruddannelse,
og er for elever, der har gennemgået 1. grundforløb, eller elever
som har indgået uddannelsesaftale med en virksomhed, eller starter senere end 12 måneder fra afsluttet folkeskole.
Isolatøruddannelsen varer mellem 3 år og 9 måneder og 4 år og
3 måneder. Uddannelse veksler mellem skoleophold og praktik i
virksomhederne. Den samlede skoletid ud over 1. og 2. grundforløb
er 30 uger.
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Hvordan kommer virksomheden i gang.
Først skal virksomheden godkendes som uddannelsessted, er din
virksomhed ikke i forvejen godkendt, kan du hente vejledning og
ansøgningsskema på www.bygud.dk. Ansøgningen skal godkendes
af det faglige udvalg for den tekniske isoleringsuddannelse.
Hvis virksomheden ikke allerede har en lærling, kan søgning af
lærling lægges på www.praktikpladsen.dk , hvilket anbefales af DIB,
dette også for at markedsføre uddannelsen.
Uddannelsesaftalen indgås med lærlingen. Løbetid kan være
hele uddannelsens længde eller hvis man ikke kan overskue flere år
frem i tiden, så på minimum en praktikperiode og en skoleperiode.
Skoler, der har den tekniske isolatøruddannelsen
•	AMU-Syd C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding www.amusyd.dk
• EUC Nordvestsjælland, Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk,
www.eucnvs.dk
Under skoleperioderne vil praktikvirksomheden modtage
AUB–bidrag (2017 tal)
1. års elever

2.520

2. års elever

2.790

3. års elever

3.150

4. års elever

3.710

Voksen5.030

Virksomheden kan også få tilskud til transport til skolen og ved
lange afstande til kost og logi på skolehjem.
Hvad er kostprisen for en lærling pr. produktiv time
En lærling under 25 år, med indgået uddannelsesaftale efter 2.
grundforløb og ca. 3 års uddannelsestid, hvoraf 30 uger er skoleophold, har en kostpris på ca. 140,00 kr./produktiv time.
En lærling over 25 år, med indgået uddannelsesaftale efter 2.
grundforløb og ca. 3 års uddannelsestid, hvoraf 30 uger er skoleophold har en kostpris på ca. 186,65 kr./produktiv time. (i ovennævnte
tal er indregnes ferie, s/h – og feriefridage, pension, skoleophold,

Direkte lønomkostning
kr./time

Tilskud i praktiktid (750/uge)
kr./time

Tilskud i skoletid (1.500/ uge)
kr. /time

Aftalt løn
142
Ferie/fritvalg
30
Pension
14
AUB			136
Isoleringsbranchen
Udviklingsfond		
20
41
IALT
186
20
177

refusion fra AUB og svendeprøvegebyr). Du kan læse mere om
kostprisen for en lærling på www.dibnet.dk under medlemsnet og
her sætte dine egne tal ind.
Virksomhedens ufaglærte isolatører kan nu blive faglært
isolatører med tilskud
Medarbejderne (over 25 år), der har været beskæftiget i 3 måneder i virksomheden, kan få en realkompetencevurdering (RKV)
efter aftale med virksomheden. Efter 6 måneders beskæftigelse
har medarbejderen ret til en RKV. RKV-en tager mellem 1 – 5 dage.
Virksomheden betaler fuld løn, søger og modtager VEU-godtgørelse på ca. 92 kr. pr. time p.t. og et tilskud på 80 kr. pr. time fra
Udviklingsfonden. (VEU-godtgørelsen hæves fra nuværende 80 % til
100 % af dagpengegodtgørelsen pr. 1. januar 2018)
Bliver virksomhed og medarbejder efter RKV-en enige om at
indgå en erhvervsuddannelse for voksne, betaler virksomheden
minimum sygelønsatsen, pt. på 142 kr. pr. time til lærlingen. Virksomheden vil modtage et tilskud på 750,00 kr. pr. praktikuge og
1.500 kr. pr. skoleuge fra Isoleringsbranchens Udviklingsfonden.
Tilskuddet udbetales en gang årligt efter en forlods ansøgning ved
uddannelsesaftalens indgåelse. Hertil kommer AUB tilskuddet
under skoleophold p.t. 5.030 kr. / uge. (se tabellen)
Denne aftale er en forsøgsordning og dækker aftaler igangsat i
overenskomstperioden 2017 – 2020. Det maksimale tilskudsbeløb,
der kan udbetales fra Isoleringsbranchens Udviklingsfond, er på 3
mio. kr. altså efter først til mølle-princippet.
Efteruddannelse – opkvalificering af kendt medarbejderstab
Der er ca. 50 kurser inden for teknisk isolering, som Isoleringsbranchens Udviklingsfond giver tilskud til. Se kurserne på www.
dibnet.dk, www.byg.dk eller www.amukurs.dk
Kurserne afvikles fortrinsvis på
• AMU-Syd C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding www.amusyd.dk
• EUC Nordvestsjælland,
	Audebo Skolevej 6B , 4300 Holbæk, www.eucnvs.dk
Hvad koster det at deltage?
Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser. For personer
med en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er egenbetalingen mellem 108 kr. og 184 kr. pr. kursusdag. Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og
kost og logi jf. nedenstående:
a)	Man skal være berettiget til VEU-godtgørelse for at få tilskud til
befordring
b)	Man skal være berettiget til befordring for at kunne få tilskud til
kost/logi
I 2017 er satsen for befordring for den del, der ligger ud over 24
km, 0,97 kr. pr. km. Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted

udgør mere end 120 km tur/retur, kan der søges om tilskud til
kost og logi. Tilskuddet er max. 500 kr. pr. overnatning inkl. kost.
Ansøgning sker via uddannelsesstedet. Betaler virksomheden løn
under efteruddannelsen, søger virksomheden om VEU-godtgørelsen og evt. befordringsgodtgørelse på www.efteruddannelse.dk.
VEU-godtgørelse udgør pt. ca. 92 kr. pr. time (VEU-godtgørelsen
hæves fra nuværende 80 % til 100 % af dagpengegodtgørelsen pr.
1. januar 2018)
Herudover er der mulighed for at søge Isoleringsbranchens Udviklingsfond om tilskud til efteruddannelsen – se på www.dibnet.
dk, www.byg.dk – her finder du vejledning og ansøgningsblanket.
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.
Tilskuddet bevilges efter princippet først til mølle, og udbetales,
når der er fremsendt dokumentation for, at kurset er gennemført.
Det kan f.eks. være et kursusbevis. ■

WE DO THE JOB

• Teknisk isolering
• Akustisk regulering
• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser
• Skibsaptering og skibsindretning

www.norisol.com
+45 7011 7744
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Ølands isoleringsforretning
kører med fuld damp på kedlerne
Siden opkøbet af Kaimann i 2012 har Øland oparbejdet en blomstrende
forretning inden for teknisk isolering. Forretningsområdet er steget mere
end 500 pct. på fem år og får nu ekstra fokus som selvstændig division
med egen salgschef.
Det var godt set, da Øland for små fem år
siden købte Kaimanns danske selskab og
dermed trådte ind på markedet for teknisk
isolering. Fra en ganske beskeden omsætning i 2012 er Ølands isoleringsforretning
vokset til et større tocifret millionbeløb, og
væksten fortsætter ufortrødent.
- Vi løber rigtig hurtigt både her i
Brøndby og i alle vores butikker og i produktionen i Aabenraa. Alene i Aabenraa
har vi ansat 15 nye medarbejdere, og vi
hyrer fortsat for at kunne følge med efterspørgslen, siger administrerende direktør
i Øland, Carsten Madsen og fortæller,
at der nu er mere end et halvt hundrede
mand i den jyske produktion.
Nu tager Carsten Madsen endnu

et skridt og opsplitter forretningen i to
selvstændige enheder med hver deres
salgschef.
Flemming Christensen, som hidtil har
været salgschef for hele Øland, fortsætter
i spidsen for ventilationsområdet, mens
Jørn Smith indtræder i en nyoprettet stilling
som salgschef for teknisk isolering. Jørn
Smith er en af markedets dygtigste inden
for teknisk isolering og kom til Øland i forbindelse med overtagelsen af Kaimann.
- I en så kraftig vækstfase er det en
kunst at fastholde leverancesikkerhed og
kvalitet, men det er områder, hvor vi ikke
går på kompromis. Det ligger så dybt i vores DNA at holde vores løfter til kunderne,
at vi hellere slår knude på os selv end kun

at komme 95 pct. i mål. Med en opsplitning i to selvstændige forretningsenheder
sikrer vi fuldt fokus og klarere strukturer
i processerne, så vi fortsat kan levere de
gode produkter og kundeoplevelser, Øland
er kendt for, siger Carsten Madsen.
Markedet for teknisk isolering er
traditionsbundet, og det er en kendt sag,
at Øland har tilført et friskt pust med nye
metoder og services. Det gælder fx gratis
affaldssortering, ekstra tidlige åbningstider, udlejning af lagerkapacitet og flere
er på vej. De nye tiltag er blevet meget
positivt modtaget, og Carsten Madsen
tøver ikke med at tilskrive servicekoncepterne en stor del af Ølands succes som
isoleringsleverandør. ■

Dokumenteret ydeevne
med masser af fordele

ISOVER InsulSafe er et løsuldsprodukt fremstillet af glas. Isoleringen kan blæses ud
på lofter, i etageadskillelser og i hulmure.
•
•
•

Bedste brandklasse
Hurtig installation
God økonomi

Med ISOVER InsulSafe har du et produkt, der sætter sig minimalt. Glasuld er klassificeret i bedste brandklasse, Euroklasse A1, derfor kan løsulden anvendes uden
begrænsninger.
www.isover.dk
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Find din nærmeste ISOVER-konsulent på isover.dk/kontakt
eller ring til Teknisk Service på 72 17 17 27.

Ny salgsmedarbejder
i Armadan
Der er travlt i branchen og der er
gang i salget, som vi især skal
takke vores loyale kunder og samarbejdspartnere for. Travlheden betyder, at vi har ”mandet” op med
endnu en intern salgsmedarbejder,
så vi kan yde en endnu bedre service til vores gode kunder.
Henriette Ploug Elson startede
i Armadans Kolding-afdeling i
oktober, og med en solid erfaring
fra bl.a. NKT og Davidsen Tømmerhandel, er hun yderst kompetent til de nye opgaver i
Armadan.
For at lette daglige opgaver internt, er opdatering af
stamdata på både produkter, kunder og leverandøer, en
konstant og nødvendig proces i en grossistvirksomhed,
som Armadan. I denne proces vil Henriettes kompetencer
være særligt nyttige.
Vores kunder vil møde Henriette i det daglige, i forbindelse med ordreafgivelse og ved forespørgsler om pris og
teknisk data.
Vi håber I vil tage godt imod hende. ■

D I N I S O L E R I N G S R Å D G I V E R • D I N TO TA L L E V E R A N D Ø R

Armadan har fået
et nyt og smartere
RØRMÆRKNINGSKONCEPT

pipecode
pipecode

Læs mere på www.armadan.dk

LANDSDÆKKENDE SALG OG SERVICE
- ALTID DE KENDTE MÆRKER PÅ LAGER
Ballerup
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”Løbende overblik skaber overskud”, sådan lyder det fra
Morten Offenbach, ejer af isoleringsfirmaet IC Isolering. Her står
han i spidsen og med hans 20 års anciennitet i branchen, ved
han, at overblik over virksomhedens sager er af højeste prioritet.
Derfor har han fra dag et været klar over, at elektronisk sagsstyring kunne give ham et kritisk overblik over virksomhedens tidsforbrug.

Som mester skal man besidde mange kundskaber – både inden
for sit eget ekspertisefelt men i særdeleshed også ved det
forretningsmæssige. Selvom virksomheden leverer et stykke
kvalitets håndværk, har det ingen betydning, hvis virksomheden
ikke tjener penge. Det ved Morten godt, og han har derfor siden
første dag på kontoret i IC Isolering stræbet efter at være så
konkurrencedygtig som overhovedet mulig.

IC Isolering udfører både små serviceopgaver men også større
projekter. Morten selv styrer det administrative, men som
dygtig håndværker nyder han også at bruge tid i marken med
sine montører. Minuba har været med til at give Morten mere
tid til sine medarbejdere, og det er noget, han vægter rigtig højt.
”Mine medarbejdere viser medansvar og føler sig trygge ved
den måde, vi arbejder sammen på. Minuba gør alles hverdag
nemmere og mere overskuelig. Det giver glade og engagerede
medarbejdere” forklarer direktøren glædeligt.

Hos IC Isolering satser man stort på kunde-tilfredsheden med
sloganet ”når tillid er vigtig”. Minuba er med til at sikre dette ved
at skabe overblik over IC Isolerings sager, som Morten siger:
”Mine kunder ved, at mine dokumentationer er i orden, og de
får et godt stykke arbejde til den aftalte pris og tid. Dette giver
både tryghed og god kundeservice, som jeg er glad for at kunne
tilbyde mine kunder”.

Sjælland

Jylland

Scion DTU
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

Telefon: 70 70 20 37

ROCKWOOL
når du vil vide bedst
ROCKWOOL står klar med et nyt tilbud, som skal
bidrage til at løfte kvaliteten og en høj faglighed i isoleringsbranchen.
Det nye tiltag bliver tilgængeligt for alle danske isolatører.
Af ROCKWOOL NORDICS, Lillian Andersen Nordic Product Manager

Med den aktivitet vi ser i byggebranchen lige nu og med prognoserne for fremtiden, er der både nu og for fremtiden brug for
flere dygtige fagfolk, som kan levere og udføre et professionelt
håndværk. Erhvervsuddannelsen teknisk isolatør udbydes på
nuværende tidspunkt udelukkende på to tekniske skoler i Danmark, i henholdsvis Kolding og Audebo ved Holbæk. ROCKWOOL
vil derfor gerne bidrage til at styrke den høje faglighed blandt
danske isolatører, og derfor har vi udviklet det nye kompetence
tilbud hos ROCKWOOL.
De tekniske isolatører er en vigtig faggruppe. De står for
isolering af rør, kanaler, tanke og beholder og ikke mindst for
stålkonstruktionerne. Deres håndværk er et vigtigt bidrag til
energioptimering af bygninger, støjdæmpning og brandsikring af
installationer og konstruktioner. Og netop den faglighed er vigtig
at værne om.
Brancheforeningen DIB har gjort flere tiltag igennem de seneste år i en erkendelse af, at vi går en trist tid i møde. Tekniske
isolatører bliver nemlig en mangelvare i den danske byggebranche. Men hvordan inspirerer vi de unge til at vælge en erhvervsuddannelse som Teknisk Isolatør? Første skridt kan være at gøre
de unge mennesker opmærksomme på, at uddannelsen som
teknisk isolatør eksisterer. Og at det er en uddannelse på niveau
med andre håndværksmæssige uddannelser som tømrer, murer
og elektriker. Og det er noget, som vi håber, at vores nye uddannelsesinitiativ også vil bidrage til.
Kompetence er vigtigt for alle
– både for nybegyndere og erfarne
Med det nye tiltag ønsker ROCKWOOL, at give både nye kunder,
eksisterende kunder, nyuddannede og lærlinge en mulighed for
at få deres viden opdateret - både teoretisk men lige så vigtigt
også praktisk. Nu er det muligt at få ’hands on’ erfaring med
ROCKWOOL produkter til teknisk isolering af bygningens tekniske

installationer HVAC og til brandisolering og -sikring. Man kan således få en live og en-til-en-oplevelse med produkterne og blive
mere effektiv i valget af løsninger til forskellige typer opgaver og
applikationer. Samtidig kan man nemmere komme igennem med
projektkalkulation og sidst men ikke mindst blive bedre og hurtigere til at udføre installationen af ROCKWOOL løsningerne.
ROCKWOOL tilbyder et fleksibelt setup, der tilpasses deltagernes behov – hvad enten det er kompetence –vedligehold eller
–opbygning. Man kan deltage som enkeltperson eller som et
helt team som erfaren isolatør, nyuddannet eller som lærling. De
første kurser og fyraftensmøder lanceres i 1. kvartal 2018. ■

Vil du vide mere
om indhold og om tilmelding,
er du velkommen til at kontakte
Henrik Høst mobil: 24 66 16 16
henrik.hoest@rockwool.com eller
Tonny Oest mobil: 20 40 26 16
tonny.oest@rockwool.com.
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev
med dette link og modtage relevant info fra
ROCKWOOL vedr. teknisk isolering:
http://www.rockwool.dk/nyhed
http://www.rockwool.dk/nyhed
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ROCKWOOL: Brandsikkerhed
er vigtigere end nogensinde
Sidste år modtog ROCKWOOL prisen som årets danske sikringssvirksomhed for sit
arbejde for brandsikkerhed. Og netop brandsikkerhed i bygningers konstruktion er
vigtigere end nogensinde før hvis man spørger stenuldsproducenten.
I dag udvikler en brand sig mere end fem
gange hurtigere end for 50 år siden. Der
kan tage helt ned til tre minutter fra en
brand begynder til at et rum er i brand.
Årsagen er, at bygninger i dag indeholder
flere hurtigbrændende møbler og inventar.
Netop derfor er det vigtigere end nogensinde at selve bygningen er bygget, så
den kan modstå brand og byggematerialerne kan bremse en hurtig spredning af
branden.
ROCKWOOL har igennem mange år arbejdet for at fremme denne dagsorden og
været en aktiv del af kampen for at højne

brandsikkerheden i Danmark. Sidste år
blev virksomheden anerkendt for denne
indsats med kåringen som ”årets sikringsvirksomhed” – prisen, som uddeles
på den årlige sikkerhedsmesse Sected,
tildeles virksomheder, der gør en ekstra
indsats for sikkerhed.
Dengang begrundede direktør i Sikkerheds Branchen, Kasper Skov-Mikkelsen,
udvælgelsen sådan her:
”ROCKWOOL A/S skal have anerkendelse for sit store engagement i opretholdelsen af brandsikkerheden i Danmark.
Virksomhedens aktive rolle i den natio-

VORE MEDARBEJDERE HAR OVER 30 ÅRS ERFARING INDENFOR TEKNISK
ISOLERING, BEFÆSTIGELSE OG PASSIV BRANDSIKRING.
KURSER I PASSIV BRANDSIKRING
BEREGNING AF KONDENSISOLERING
VEJLEDNING OG BEREGNING IHT. DS 452;3

nale brandforebyggelsesstrategi gør en
stor forskel for os, der til dagligt kæmper
for at bevare og forbedre det ambitiøse
niveau for brandsikkerhed i Danmark.”
Løsninger fra ROCKWOOL er baseret
på stenuld, og produkterne smelter derfor
først ved temperaturer over 1000 grader.
I tilfælde af brand betyder det, at stenulden ikke brænder og derfor forsinkes
brandens udvikling. Det giver ekstra tid
til at komme ud af bygningen og sikrere
arbejdsvilkår for brandmændene. ■

SAMARBEJDSPARTNERE:

√
√
√

Gå ind på www.hvacgrossist.dk
0g opret dig som kunde – inden 24 timer vil du modtage information
om dine log-in koder, samt aftale.
HVACgrossisten A/S Industrivej 8 6560 Sommersted Tlf. 31571385 info@hvacgrossisten.dk www.hvacgrossisten.dk
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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

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

NORISOL A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
skaelskoer@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

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

NORISOL A/S
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
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

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

Skills, Gigantium, Aalborg

H H Isolering A/S
72 · 2670 Greve
Fredag den 14. februarGeminivej
2014
Tlf. 46150872 · Fax 46150486

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

kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk

Fredag den 14. marts Hovedstadens
2014 Isolering Aps

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

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

NORISOL A/S
Teknisk Isolering ApS
Svendeprøve,
afslutning, AMUPM
Kolding
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Skelvej 20 · 2640 Hedehusene
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

Tlf. 46560100 · Fax 46597079
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk

NORISOL A/S
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
prje@norisol.dk
www.norisol.dk

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

Svendeprøve, afslutning, EUC Nordvestsjælland
FESI, forårsmøde, Oulu, Finland

IBT Isolering v/ Christian Visby
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
Tlf. 31705828
info@ibtisolering.dk
www.ibtisolering.dk

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

NORISOL A/S, FREDERICIA
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
Tlf. 70117744 · Fax 75922664
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk

Torsdag den 8. – 9. maj 2014

Iso 2014 Køln

Primo juni 2014

DIB Teknisk
Isolering udkommer
Nykjær Isolering A/S
Rørbæk Isolering
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Tema:
DS452· Fax 66155081
Tlf. 66158081
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
kn@nykjaer-isolering.dk
Tlf. 22468363
Deadline
primo maj
www.nykjaer-isolering.dk
ramsing@os.dk

Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
AP Isolering Arno Pedersen
Birkevej 15 · 5580 Nørre Aaby
Tlf. 21499304
APIsolering@mail.tele.dk

IC Isolering Aps
Granhegnet 4 · 3450 Allerød
Tlf. 69 15 60 50
mo@ic-isolering.dk
www.ic-isolering.dk
IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.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

www.roerbaek-isolering.dk
Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9 · 6700 Esbjerg
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
jegh@nytechisolering.dk
www.nytechisolering.dk

Silkeborg Isoleringsforretning A/S

Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
DIB Ordinær Generalforsamling
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk
Hesselet, Nyborg

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

Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk

Isomanden Aps
Hørkær 7 · 2730 Herlev
Tlf. 20902180
gh@isomanden.dk
www.isomanden.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.: 98512009
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk

BIS Industrier,
Filial af BIS Industrier AS, Norge
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
Ja, jeg vil gerne modtage
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
Stilling:
www.bis-industrier.no

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

Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk

Brdr.Navn:
Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Firma: · Fax 48482180
Tlf. 48485380
hoppe@hoppes.dk
■ Firmaadresse:
www.hoppes.dk

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

Werner Isolering Aps
Rådyrlykken 23, Slukefter
5210 Odense NV.
Tlf. 23831998
morten@werner-iso.dk
www.werner-iso.dk

Onsdag 17. - 20. september 2014

Bilfinger Industrier Danmark A/S
Industri – Vest - 8B · 4293 Dianalund
Tlf. 22445655
firmapostdk@bis-industrier.no
www.bis-industrier.no

Craftman
Oy, Oulo
■ Privatadresse:
Louhimontie 10a, 5 · 90630 Oulu
Finland
· jari.kahkonen@craftman.fi
Postnr.:

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

Europamesterskab for lærlinge i Krakow, Polen

dan-isoleringsteknik
a/s
Telefon:
Havnepladsen 12, bygn. 14
9900E-mail:
Frederikshavn
Neder Holluf Pladefremstilling ApS
Tlf. 98433838
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
michael@dan-isoleringsteknik.dk
Tlf. 66159681
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening, c/o DI,
www.dan-isoleringsteknik.dk
henrik@nhp-odense.dk
www.nhp-odense.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Glerupvej 22A, 2610 Rødovre
Tlf. 43691111
– FaxV.43691455
1787
København
Tlf. 33 77
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

33 77, hams@di.dk
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Returadresse: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforeningen - DIB · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V

Hvad skulle vi gøre uden Øland?
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Du er altid velkommen,
også hvis du har brug for et
råd om effektiv ventilation
eller isolering.
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Telefon 70 20 19 11
Vores mange butikker ligger velplacerede
landet rundt, så Julemanden skal ikke langt.
Uanset hvilken butik der ligger nærmest, så
vil vi gøre vores til at du føler dig velkommen!

samarbejde med respekt

