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Ny formand i Danske
Isoleringsfirmaers Brancheforening
Efter en veloverstået generalforsamling
står foreningen med en ny formand og
flere nye bestyrelsesmedlemmer.
Som ny formand glæder jeg mig til at
tage fat i forskellige emner som samler
os som forening. Vi står med en del
fælles udfordringer. Udfordringer hvor
foreningen kan spille en afgørende rolle
i at få løst. Det vil vi i den nye bestyrelse
gøre ved aktivt at opsøge, udfordre og
konfrontere dét som er vigtigt for os og
vores branche.
Et af emnerne, som vi allerede er gået
i gang med i det forgangne år, er en tæt
dialog med producenterne af isoleringsmaterialer. DS 452 3. udgave angiver at
montage af isoleringen skal overholde
producentens montagevejledning. Ligeledes skal det udførte arbejde kontrolleres
i henhold til samme vejledning. Det viser
sig dog, at der mangler vejledninger til
mange produkter. Der er også en del vejledninger som er praktisk ubrugelige. Det
skal være sådan, at vi kan udføre vores

arbejde, uden efterfølgende at blive stillet
til ansvar for noget, som ikke er beskrevet
i montagevejledningerne. Vi skal derfor
stille krav til fremtidens montagevejledninger, således at de afspejler virkelighedens byggeri.
I slutningen af april blev den nye overenskomst en realitet. DI og 3F havde et
konstruktivt forhandlingsforløb i løbet af
marts og en tidlig morgenstund underskrev vi en ny 3-årig overenskomst. Den
nye overenskomst kan ses på www.dibnet.dk. Her kan man se de nye satser og
protokollater.
Den nye overenskomst åbner bl.a. op
for muligheden at få støtte til en bred
vifte af uddannelsestiltag. Ikke kun til et
almindelig lærlinge-forløb, men også for
opkvalificering af isolatører uden svendebrev.
Beskæftigelsen i branchen er høj.
Der bygges på livet løs. Foreningen har
for øjeblikket 38 medlemmer. Der er en
del firmaer i vores branche, som ikke er

Formanden for DIB
Marc Roolfs
Delta Teknisk Isolering ApS

medlem, dem skal vi også gerne have
med. Bestyrelsen sætter aktivt ind for at
få så mange som muligt med i foreningen. Vores fag er under pres. Vi har ikke
de bedste vilkår, når det bliver vores tur i
byggeprocessen.
Jo flere vi er i foreningen, jo stærkere
står vi som branche, når vi skal øve indflydelse på uddannelse, byggeproces etc. og
i den daglige kamp for at få plads og tid
til udførelsen og sikre de bedste vilkår for
vores branche. Så er vi i gang! ■

ISOVER Fire Protect® 150
TIL BRANDBESKYTTELSE AF BÆRENDE STÅLKONSTRUKTIONER
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AMAGER
BAKKE
brandsikret med ROCKWOOL isolering
Foto af: Justin Hummerston

Af Lillian Andersen Nordic Product Manager HVAC & Fire Protection

Når Amager Bakke står færdig i løbet af 2017, bliver det verdens
mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg. Med
sine 85 meters højde vil Amager Bakke blive Københavns største
”bjerg”, hvor borgere og turister kan prøve kræfter med alpinski,
klatring, løb og vandring på ”bjergtoppen”
Det stiller selvfølgelig krav til sikkerheden, når helt almindelige borgere skal gå op og ned ad et energianlæg. Derfor har entreprenøren, der står for at isolere stålkonstruktionerne i Amager
Bakke, valgt ROCKWOOL CONLIT Brandsikring, som er kendt for
det høje sikkerhedsniveau.

ROCKWOOL Nordic leverer CONLIT til Amager
Bakke, som skal stå færdig medio 2017.
ROCKWOOL CONLIT Brandsikring er et komplet system til sikring af blandt andet bærende
stålkonstruktioner. Dermed øges brandsikkerheden i bygningen. CONLIT-systemet forlænger
nemlig konstruktionernes levetid, hvilket
betyder en øget evakueringstid i tilfælde af
brand. For at systemet fungerer korrekt, er
det afgørende, at montagevejledningen følges.
På www.Rockwool.dk ligger al nødvendig information og vejledninger til CONLIT-systemet.
Bygningens tekniske installationer, som for
eksempel ventilationsanlæg, skal også brandsikres i henhold til DS428 og BR15. Her har
ROCKWOOL løsningen til både cirkulære og
rektangulære ventilationskanaler i form af trådvævsmåtter og brandbats, DS428. Løsning
til brandsikring af gennemføringer i væg og
etageadskillelse er også en del af systemet
fra Rockwool. Installationen skal udføres i
henhold til vejledningen, som kan findes på
www.Rockwool.dk
Du kan læse mere om Amager Bakke og byggeprocessen på www.a-r-c.dk/amager-bakke ■

Der stilles krav til brandsikring af bygningers
stålkontruktioner, ventilationsanlæg og betondæk.
Formuleret i hhv. DS428 ”Brand- og røgsikring af
ventilationsanlæg” og i BR15 kap. 5.

FOAMGLAS ®
AEROGEL

Tlf.: 3940 1314 │ mail@skanacid.dk│ www.skanacid.dk
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Illustration fra
ARC brochure ”Amager
Bakker - et indblik i teknikken”

Teknisk klæde
Isolerede rørophæng
Specialbefæstelse mm.

Effektivitet

Kort leveringstid
og tidsbesparende
emballage på
Rørskål 800
Vidste du, at 90% af ROCKWOOL
rørskåle leveres indenfor 24 timer?*
– Hjælpelinjer printet på alufolie
giver lettere opskæring ved
bøjninger.
– 6 forstærkede håndtag gør det
muligt at slæbe 2 kasser samtidig
over kortere afstande.
– Ny åbning på kassen gør det
nemt at få rørskålene ud uden
brug af kniv.

* Produkter markeret med 24 timers levering er
lagerført i begrænsede mængder. Bestilles der
store mængder, må der forventes leveringstider
på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for
udsolgte varer.

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

Øland:
Markedet vil kombinere
teknisk isolering og ventilation
Øland har i en årrække tilbudt teknisk isolering, og oplever et
marked, der bliver mere og mere modent til at kombinere teknisk
isolering med regulære ventilationsløsninger, når de er i udbud.
I dag er teknisk isolering et betydeligt kerneområde for Øland,
som ser tydelige indikationer på et modent marked, der er klar til
at kombinere teknisk isolering og ventilation, når byggebranchen
sætter opgaver i udbud.
”Stadig flere af vores kunder udfører både teknisk isolering og
ventilationsarbejde. Samtidig oplever jeg helt bredt i branchen,
at man forstår, at de to områder går hånd i hånd i dag. Det ser
vi som en klar indikation på et modent marked, hvor vi nu kan levere til begge faggrupper på én gang og på den måde være med
til at effektivisere den generelle logistik til fordel for flere parter,”
siger Carsten Madsen, kommerciel direktør i Øland.
Mangeårig vækst
Ølands egentlige væksteventyr startede helt tilbage i 2011, da
man overtog virksomheden Kaimann. Herfra er det kun gået
fremad, idet ventilationsvirksomheden hvert år har kunne konstatere tocifrede værksrater. Ledelsen i Øland mener derudover,
at især ét andet nøgleområde har været bidragende til de flotte
resultater.
”Vores serviceniveau er klart et konkurrenceparameter, vi
vinder på, i forhold til resten branchen. Vi tilbyder gratis affaldshåndtering og trailerparkering, som kan lette arbejde og
tidsforbrug hos vores kunder, men det har også været en bevidst
beslutning at opbygge et landsdækkende netværk af afdelinger
for at være så tæt på kunden så muligt. Derfor er vi også den
leverandør med flest afdelinger i dag. Så sent som d. 2. maj åbnede vi endnu en afdeling, denne gang i Birkerød,” siger Carsten
Madsen.

Om Øland
Øland er Danmarks førende leverandør af ventilations- og
isoleringsprodukter. Virksomheden har vind i sejlene og
har lige siden opstarten som enkeltmandsvirksomhed i
1980 haft fremgang hvert eneste år.
I dag er Øland en stor professionel spiller på markedet
med 110 medarbejdere og et stærkt fokus på kundeviden
og kompetencer. Øland indgår sammen med VVS-grossisten Brødrene Dahl, byggemarkedskæden Optimera og
rørvirksomheden Heradan i Saint-Gobain koncernen, der er
en af Europas største industrikoncerner inden for produktion og distribution af byggematerialer, glas og andre
specialprodukter.
Der er flere oplysninger om Øland på www.oeland.dk.
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Strategien med at være tæt på kunderne med god service er
samtidig det, som Øland fortsat vil arbejde målrettet med.
”Vi vil udvide vores fokus på det, der ligger rundt om produkterne yderligere. Det handler aldrig kun om pris, men om at
kunne tilbyde hele pakken af vores knowhow. Allerede nu hjælper
vi med beregning og support på projekter via vores hotline. Vi vil
kigge endnu mere på, hvordan vi sørger for, at produktet fortsat
er super kvalitet og hvordan vi samtidig kan tilbyde assistance til
alt det, der ligger udenom produktet,” siger Carsten Madsen.
For at følge med andre dele af byggebranchen er Øland også
ved udbygge det digitale spor, og Carsten Madsen er klar til at
tage syvmileskridt i 2017 henimod en mere digital interaktion
med forretningen Øland.
Der er planlagt en opgradering af e-commerce på virksomhedens hjemmeside, så det bliver markant nemmere at handle med
Øland. Der er allerede stor trafik på Ølands website omkring køb
og levering af teknisk isolering, og allerede henover sommeren
kommer den nye platform. Øland har fået hjælp af naboen Brødrene Dahl, der inden for byggeriet er den spiller med de største
vækstrater på e-commerce og digital interaktion. ■

Ny 3-årig overenskomst for
isoleringsbranchen 2017 – 2020
På Isoleringsområdet blev der 13. marts 2017 indgået en 3 årig
overenskomstaftale, der endeligt blev vedtaget ved urafstemningen den 20. april 2017.
I forhandlingsudvalget fra DIB deltog Lars Graff fra Isonord
ApS, Sven Pers fra Persolit Entreprenørfirma A/S, Marc Roolfs
fra Delta Teknisk Isolering Aps og John Kronvald fra Norisol A/S.
Uddrag af den nye overenskomst 2017 (se hele overenskomsten på dibnet.dk).
Løn og arbejdstid:
Mindstelønnen hæves med 2,00 kr. pr. overenskomst år.
Akkordretten og – pligten afskaffes. Udgangspunktet er nu,
at arbejdet udføres i timeløn, men akkord kan aftales mellem
virksomhed og medarbejder. Aftale om akkord
– efter prislisten eller
ISOLERINGS
som slumpakkord - skal
OVERENSKOMSTEN
aftales skriftligt senest
2017 – 2020
5 arbejdsdage efter
påbegyndelsen.
Indgået mellem
DI Overenskomst l
Virksomheder med
og
varierende produkti3F Fagligt Fælles Forbund,
Byggegruppen
onsbehov kan varsle
systematisk overarbejde med mindst 4
kalenderdages varsel,
hvis det ikke er muligt
at opnå en lokalaftale
om varierende ugentlig
arbejdstid. Opsparing af
systematisk overarbejde
til senere afspadsering
kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr.
dag. Afspadseringstidspunktet kan varsles med minimum 2 x 24
timer.

overenskomstperioden op til 3 mio. kr. i støtte til uddannelse af
isolatør. Efter 3 måneders ansættelse kan og efter 6 måneders
ansættelse har medarbejderen ret til en realkompetancevurdering (RKV) – meritvurdering – efter nærmere aftale med virksomheden.
Der betales fuld løn under RKV-afklaring – varighed fra 1 til 5
dage. Virksomheden søger om løntabsgodtgørelse VEU ca. 90,00
kr./ time og fra Udviklingsfonden 80,00 kr./ time.
Ved indgåelse af voksenlærlingeaftalen betales sygelønssatsen pt. 142,00 kr./time. Efter forlods ansøgning og tilsagn fra
Udviklingsfonden gives herfra tilskud på 750,00 kr./praktikuge
og 1.500 kr./ skoleuge. Forudsætningen er, at der opnås fuld
AUB tilskud.
For at styrke almene kompetencer, gives der støtte til kurser i
læsning, skrivning, regning samt ordblindeundervisning. Virksomheden betaler sygelønsatsen pt. 142,00 kr./ time. Udviklingsfonden har afsat 200.000 kr. i overenskomstperioden til dette og
virksomheden kan søge om støtte på op til 80 kr./time. Herudover løntabsgodtgørelse VEU ca. 90,00 kr./ time.
Medarbejdere får ret til frihed til to børneomsorgsdage pr. år,
og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres
Fritvalgslønkonto. Reglerne for frihed i forbindelse med børns
hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse
i hjemmet. ■

DI nr. 99562

2017 – 2020

Sygdom, orlov, barsel, uddannelse, mv.
Der indføres ret til sundhedsordning i Industriens Pension industrienspension.dk/sundhed, hvis der ikke i forvejen er en
tilsvarende sundhedsordning i virksomheden.
Sundhedsordning i Industrien Pension udføres af Falck Healthcare og indeholder:
•	Tværfaglig behandling ved kiropraktor, fysioterapeut, massør,
zoneterapeut og akupunktør
• Psykologisk rådgivning og misbrugsrådgivning
• Guide til Sundhedsvæsenet
•	Sundhedsrådgivning inkl. digital Sundhedstest (Sundhedsprocenten)
Virksomheden betaler sundhedsordningen og den skal være
etableret senest 1. september 2017. Hvis virksomheden i
forvejen har en tilsvarende ordning kan den træde i stedet, dog
skal virksomheden søge om undtagelse og bekræfte, at deres
virksomhedsordning stort set indeholder det samme.
Anciennitetskravet til sygeløn ændres fra 3 til 6 mdrs. anciennitet, og perioden med sygeløn ændres fra 21 til 28 dage.
For at tilskynde ufaglærte til faglært niveau afsættes der i

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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Hvordan får vi forankret
hele processen fra
bygherre til sidste mand
på byggepladsen?
Af ESCO Manager Peter Hedegård, Saint-Gobain, ISOVER

Som materialeleverandør til tekniske
isolatører oplever vi ofte, at den tekniske
isolatør er en af de sidste aktører på byggepladsen og har ringe kår for at kunne
udføre sit arbejde jf. gældende normer for
teknisk isolering. Det kniber simpelthen
med pladsen til at kunne montere isolering og dermed også med arbejdsmiljøet.
Disse forhold gør det svært at installere
isoleringen på en hensigtsmæssig måde,
og det har derfor længe været et ønske
for os, at kunne indgå i en anden form
for samarbejde gennem hele byggeriets
værdikæde.
Målet må være at kunne aflevere et
godt byggeri til bygherre og ikke mindst
til de mennesker, der skal bo, leve og
arbejde i dem efter ibrugtagning, uden
at nedslide de håndværkere, der udfører
arbejdet.
I Saint-Gobain deltager vi aktivt i REBUS, der er et dedikeret samfundspartnerskab, hvor alle led fra byggeriets
værdikæde er samlet for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere,
industrien, miljøet og samfundsøkonomien.
Målet med REBUS er:
1)	at bidrage til strategiske organisationsformer og rammevilkår, som sikrer
muligheden for langsigtet udvikling,
fleksibilitet og optimal logistik i et
renoveringsprojekt.
2)	Industrielle, tekniske løsninger til
facader og installationer.
3) 	Digitale performance-modeller, der
skal bruges til styring og dokumentation af en effektiv renovering, der også
sikrer et godt indeklima og en god
funktionalitet.
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Med en sammenkædning af de mange
indsatser blandt aktørerne i byggeriets
faser i bl.a. forskningsprojekter som
REBUS, i den nye udbudslov (som trådte
i kraft 1.01.2016) samt ved hjælp af digitale redskaber forsøger byggeriets aktører
at samskabe, for at nå den produktivitetsforbedring i byggeriet, der i mange
år har været en naturlov i mange andre
industrier. I Saint-Gobain ser vi store
muligheder for at bidrage til den proces,
der pågår nu og over de kommende år, og
ikke mindst til at nå målene;

Med højeffektive isoleringsløsninger
fra ISOVER, bygnings- og rumakustik fra
Gyproc, designgulve og opmuringsmørtler
fra Weber, indeklima- og rumkomfort fra
Ecophon samt dagslys og personlig komfort fra Glassolutions skaber vi i Saint-Gobain fundamentet for at give byggeriets
aktører råderum til at fremme en god
renovering. ■

•	At skabe nye rammer for samarbejde
mellem byggeriets parter gennem ALLE
byggeriets faser
•	Nye tekniske løsninger, der giver alle
aktører bedre arbejdsvilkår for at udføre
deres fagentreprise
•	Digitale modeller, der tager højde for arkitektens visioner, ingeniørens beregninger, bygbarheden og byggelogistikken.
Med fokus på ovenstående og en øget
dialog, planlægning og digitale redskaber,
skal det kunne lykkedes at komme bl.a.
pladsproblemet for de tekniske isolatører til livs. Hertil kommer mange andre
problematikker, f.eks. undgå at indbygge
nye fejl i et renoveringsprojekt og opnå en
god beboerdialog og byggelogistik mens
renovering pågår.
Hos Saint-Gobain tror vi på, at dette er
vejen frem. Og ligeså meget, som vi glæder os over de igangværende projekter,
ser vi frem til forhåbentlig at se mange
flere initiativer, der kan sikre fremtidens
byggeproces.
Ønsker og bidrag fra Saint-Gobain til
aktørerne i byggeriet faser:

OM SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain designer, producerer
og distribuerer materialer og løsninger, der er vigtige ingredienser i
vores alles fremtid.
De findes alle steder, hvor vi lever,
og i vores dagligdag: i bygninger,
transport, infrastruktur og mange
industrielle sammenhænge.
De sørger for komfort, ydelse
og sikkerhed og imødekommer
samtidig udfordringerne omkring
bæredygtigt byggeri, ressourceeffektivitet og klimaændringer.
• €39,1 mia. i omsætning i 2016
• Er til stede i 68 lande
•	Har mere end 170.000 medarbejdere
www.Saint-Gobain.dk

OM REBUS
REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye
løsninger på de udfordringer som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala,
udvikler vi metoder og værktøjer til energirenovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i
byggeriet. Projektet skal sikre 50% lavere energiforbrug efter renovering, 30% lavere ressourceforbrug under renovering og 20%
øget produktivitet.
REBUS-projektet skal udvikle og demonstrere tre konkrete løsninger:
•	Strategiske organisationsformer og rammevilkår, som sikrer muligheden for langsigtet udvikling, fleksibilitet og optimal logistik i et renoveringsprojekt.
•	Industrielle, tekniske løsninger til facader og installationer.
•	Digitale performance-modeller, der skal bruges til styring og dokumentation af en effektiv renovering, der også sikrer et godt
indeklima og en god funktionalitet.
Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet, Realdania 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond har bidraget med 6
mio. Med partnernes medfinansiering er budgettet for REBUS samlet set ca. DKK. 81 millioner.
Partnere
Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, NCC Denmark A/S, Saint-Gobain Nordic A/S, Henning Larsen Architects
A/S, COWI A/S, Aalborg Universitet / Statens Byggeforskningsinstitut, Frederikshavn Boligforening og Himmerland Boligforening.
www.rebus.nu

Korrekt mærkning af rør og beholdere.
Hjælp dine kunder med at overholde loven (CLP-forordningen)
- inkluder opmærkning af rør og tanke, som en del af jeres service,
når I arbejder på deres anlæg.

Ammoniak
Fra den 1. juni 2017 skal alle rørsystemer, beholdere og tanke
indeholdende farlige kemiske produkter og blandinger,
udover produktbetegnelse, være mærket med GHS-faresymboler.

GHS-faresymbolerne ersta er de gamle orange faresymboler, som helt udgår.

Kontakt os, for en uforpligtende snak om mærkning af rør og tanke.
Ejnar C. Kjeldsen A/S

Fjeldhammervej 5-9

2610 Rødovre

36 77 06 77

eck@eck.dk

www.eck.dk
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Hightech i renrummet
Armaflex Ultima i Fresenius Kabis nye produktionsanlæg
til fremstilling af penicillin i Portugal

Allerede før det nye forstærkede Armaflex
Ultima er blevet lanceret officielt, er det
blevet monteret i det nye Labesfal - Fresenius Kabi-anlæg. For at forhindre at de
farmaceutiske produkter, der fremstilles
her, bliver forurenede, skal byggematerialerne overholde de skrappe krav til
renrumsteknologi.
I hjertet af Portugal, i Santiago de
Besteiros, opføres der i øjeblikket topmoderne produktionsfaciliteter til fremstilling
af penicillin. Labesfal S.A. er en af de fem
største producenter af generika i Portugal
og har siden 2004 været en del af den
tyske koncern Fresenius Kabi. Fresenius
Kabi er en global medicinalvirksomhed,
der har specialiseret sig inden for lægemidler og teknologier til infusion, transfusion og klinisk nutrition.
På faciliteterne i Santiago de Besteiros
producerer virksomheden kapsler, tabletter og flydende lægemidler i hætteglas,
ampuller og flasker samt sterilt farmaceutisk pulver. På det omkring 100.000
m2 store område findes der tre bygninger
med fire selvstændige produktionsenheder, hertil lager- og logistikfaciliteter,
laboratorier til kvalitetskontrol og administrationskontorer.
Renrumsteknologi forhindrer
kontaminering
Serviceudstyret i bygningen er designet af
det spanske rådgivende ingeniørfirma INDUS. Dette firma, der er hjemmehørende i
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Barcelona, har allerede opnået meget fine
resultater inden for levering af tekniske
løsninger til medicinalindustrien og andre
sektorer med renrumskrav.
Ved at filtrere luften sørger renrumsteknologien for, at de omgivende forhold
hele tiden er rene. En vigtig måde at minimere partikelforurening på er at skabe en
laminar strømning af partikelfri luft. Antallet af partikler kontrolleres via luftflow,
luftfugtighed, lufttryk og rumtemperatur.
Disse parametre måles og registreres
løbende for at sikre en pålidelig produktion. Temperatur, luftfugtighed og lufttryk
skal holdes på konstante niveauer for at
give sammenlignelige forhold og dermed
kunne kontrollere antallet af partikler på
en pålidelig måde. Renrummet, airconditionteknologien og de tilstødende områder
udgør et komplekst, nøje overvåget område. Designet af airconditionsystemet og
brugen af filterventilatorer eller flowbokse
sikrer, at arbejdsarealerne tilføres partikelfri luft. Dette spiller en afgørende rolle.
De forskellige produktionsarealer og
tilstødende rum kategoriseres i passende
renhedsklasser, som kræver, at definerede temperaturer og luftflows opretholdes. På begge produktionslinjer sørger et
laminart luftflow med et volumenflow på
0,45 m/s for partikelfri luft. Takket være
dette strømlinede flow strømmer luften
vertikalt ind i renrummet med meget lidt
turbulens og forhindrer de følsomme
arbejdsområder i at blive forurenede.
Temperaturen på produktionslinjerne skal
holdes på 18 ± 2 °C, og den relative luftfugtighed må ikke være højere end 20 %.
Enorme kølekrav
Med udendørstemperaturer på op til 33
°C om sommeren og en relativ luftfugtighed på helt op til 80 % om vinteren, stiller
Labesfal-anlægget meget høje krav til
aircondition og ventilation.To enorme køleenheder med en kølekapacitet på 565 kW
og 11 airconditionanlæg med forskellige
kapaciteter forsyner det nye anlæg med
kølig luft. Ansvaret for køleteknologien
ligger hos Valtria Salas Limpas, Engenharia e Instalação, et selskab fra Madrid
(Spanien), der har specialiseret sig i at
designe og montere renrum og renrumsområder.

Røgfrit isoleringsmateriale
INDUS valgte det nye Armaflex Ultima til
isolering af airconditionkanalerne af galvaniseret stål. Det første isoleringsmateriale med lav røgudvikling opfylder kravene
i det portugisiske byggereglement om
brandsikkerhed i bygninger (Decreto-Lei

Tekniske isoleringsmaterialer i
renrum
Angel E. Ramìrez Rojas, Technical
Sales Engineer Armacell Iberia
S.L.U.
Et af de vigtigste formål med
reglerne om ”God fremstillingspraksis” (GMP) er at forhindre
enhver form for kontaminering i
produktionen. Fiber- og støvfri
isoleringsmaterialer som f.eks.
Armaflex er langt bedre end traditionelle materialer såsom mineralfiberprodukter til at mindske
risikoen for partikelforurening i
renrumsmiljøer. Fordi de er materialer med lukkede celler, er de
også beskyttet mod indtrængen
af fugt forårsaget af kondensdannelse. En anden afgørende faktor
i renrumsmiljøer er byggevarernes
brandegenskaber. Ved en brand
medfører stærk røgudvikling
sodpartikler og andre brandrester, som aflejrer sig på udstyr og
fittings overalt i bygningen. Disse
rester skal renses væk professionelt, inden de egentlige brandskader kan repareres. Sammen med
den efterfølgende kvalificering og
validering af udstyret kan selv en
lille brand betyde en afbrydelse
af produktionen i flere måneder. I
tider med produktion lige til tiden
og lagerreduktion er dette fatalt
for en medicinalvirksomhed. Så i
valget af byggematerialer er det
ikke kun reaktionen på brand,
men også røgudviklingen, der er
afgørende. Armaflex Ultima er det
første elastomere isoleringsmateriale til kolde rør med minimal
røgudvikling.

100 m2 med en tykkelse på 9 mm. Noget
af det monterede materiale var selvklæbende; hvor det drejede sig om beklædninger, var Armaflex Ultima-pladerne 100
% limede med klæbemidlet Armaflex
Ultima 700. Direktør i isoleringsfirmaet
Basílio Oliveiras vurderer at Armaflex
Ultima materialet er nemmere at montere
end andre Armaflex-isoleringsmaterialer.
Desuden var der også tilfredshed med
klæbemidlet Armaflex Ultima 700. ■

n.º 220/2008 – Segurança Contra Incêndio em Edifícios). I henhold til byggereglementet skal varmeisoleringsmaterialer
monteret i luftfordelingskanaler opnå
mindst brandklasse BL-s2,d0. I sammenligning med konventionelle elastomere
produkter udvikler Armaflex Ultima 10
gange mindre røg. Skummet, som er
baseret på den patenterede Armaprene-teknologi, er det første elastomere
isoleringsmateriale i verden, der opnår B/
BL-s1,d0 – den bedste brandklasse for
organiske byggematerialer.
Alle ventilationskanalerne var isolerede
med undtagelse af udsugningskanalerne,
som fører den “brugte” luft ud af bygningen. For at forhindre kondensdannelse

og energitab blev de kolde indblæsningskanaler isoleret med 25 mm tykke plader.
På de varme udsugningskanaler blev der
monteret plader med en tykkelse på 19
mm.
Et team på 6-8 medarbejdere fra isoleringsfirmaet Martins Oliveira - Isolamentos Industriais fra Fátima påbegyndte isoleringsarbejdet i begyndelsen af august,
og det skulle afsluttes i november. Ikke
kun airconditionkanaler og ventilationsrør
med diametre fra 125 til 710 mm, men
også filterbokse blev isoleret med Armaflex Ultima. Alt i alt monterede isoleringsteamet 1.200 m2 Armaflex Ultima-plader
med en isoleringstykkelse på 19 mm,
1.500 m2 med en tykkelse på 25 mm og

Oplev forskellen!
Isoleringsfirmaet Martins Oliveira
har anerkendt Armaflexs høje kvalitet i mange år. I dette ekstremt
krævende projekt monterede
teamet for første gang det nye,
yderligere forstærkede Armaflex
Ultima. Produktet er meget fleksibelt, men lidt fastere end traditionelle gummiisoleringsmaterialer,
hvilket gør det meget nemt at
skære i. De opståede hjørner får
et renere snit og kan nemt limes,
så der dannes en sikker søm

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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Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening’

Generalforsamling 2017
DIB – Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening holdt ordinær generalforsamling
fredag den 19. maj 2017 på Scandic Bygholm Park, Horsens. 32 ud af foreningens
38 medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen.

Medlemstallet i foreningen er faldet med 3. Der har været
en tilgang på 3 virksomheder og 6 virksomheder har forladt
foreningen. De nye virksomheder er:

Byggeriets forventninger til fremtiden
Nettotal

DIB medlemmers samlede lønsum 1995 - 2016

Mio.

Sammensat konjunkturindikator

Beskæftigelse

2017M04

2017M03

2017M02

2017M01

2016M12

2016M11

2016M10

2016M09

2016M08

2016M07

2016M06

2016M05

2016M04

2016M03

2016M02

2016M01

2015M12

2015M11

2015M10

2015M09

2015M08

2015M07

2015M06

2015M05

2015M04

2015M03

2015M02

Formanden, Lars Graff Isonord ApS, omtalte bl.a. i sin tolvte
og sidste beretning:
Den positive udvikling i branchens beskæftigelse fastholdes.
2016 har været en bekræftelse på den positive udvikling
med en lønsum på 384 mio., en stigning på 5,2% i forhold til
året før. (Den gennemsnitlige lønudvikling i byggebranchen har i
samme periode været 2,4 %, hvilket der skal korrigeres for).

2015M01

• AP Isolering v/ Arno Pedersen, Birkevej 15, 5580 Nørre Aaby
• Isomanden Aps, Hørkær 7, 2730 Herlev
• Litsen Aps, Allerupvej 10, 9320 Hjallerup
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Arbejdskraft og lærlinge
Alderssammensætning af timelønnede inden for teknisk isolering
1. kvartal 2017
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Beskeden byggeaktivitet, men fremtiden tegner lys
På trods af, at det samlede byggeri stadig mærkes af krisen,
er der alligevel rigtige gode nyheder i nøgletallene.
Forventningerne til fremtiden tegner også lysere. Byggeriets
konjunkturbarometer viser blandt andet, at virksomhederne
forventer, at det kommer til at gå bedre fremadrettet. I særdeleshed med hensyn til beskæftigelsen, hvor branchen fortsat
forventer at skulle ansætte flere. Så selvom forventningerne til
den umiddelbare indgang af ordrer er mere negative, tyder det
på, at virksomhederne har rigtig travlt – og forventer også god
aktivitet i den kommende tid.
Yderligere vil den forstærkede fokus på energioptimering og
ikke mindst de nye isoleringskrav i DS 452 berøre branchen i
opadgående tendens.
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Aldersfordelingen er næsten uændret i forhold til sidste beretning, dog med en lille forskydning, hvor gruppen over 50 år
vægter lidt mere i forhold til sidste beretning.
I aldersgruppen 20 – 29-årige er der dog en positiv udvikling
på 1,5 %.
Branchen har stadig 4 medarbejdere over 70 år og endda 2
over 80 år, hvilket må være tegn på et godt miljø i branchen.
Der blev indgået 15 lærlingekontrakter i 2016, hvilket ligger
væsentligt under målsætningen, der for branchen skal ligge mellem 25 -30 lærlingekontrakter eller helst flere, hvis efterslæbet
skal indhentes.
På efteruddannelsesområdet var der ligeledes en negativ
udvikling for efteruddannelsen med 339 (537) kursusuger.
Opkvalificering af egne ansatte er også et løft for branchen.
Husk, at der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (80 %
af dagpengebeløbet eller ca. 90,00 kr./time), og at Isolerings-

branchens Uddannelsesfond giver tilskud til ansatte på efteruddannelse inden for teknisk isolering. Tilskuddet kan være op til
65,00 kr./ time.
DIB opfordrer til, at man ude i virksomhederne tager lærlinge
ind, så branchen hele tiden har en veluddannet arbejdskraftsressource, så man i branche undgår flaskehalse.
Rekruttering
De fleste virksomheder efterspørger i dag kvalificeret arbejdskraft, men desværre er indgåelse af uddannelsesaftaler på sit
laveste gennem mange år.
John Kristensen har i 2016 været på 13 udvalgte skoler
fordelt rundt i Danmark for at synliggøre isoleringsuddannelsen,
rekruttere lærlinge og finde flere praktikpladser.
Målsætningen har været, at den tekniske isoleringsuddannelse skal være med i de unges første valg på lige fod med
tømrer, stuktører, smede etc.
Samtidig med besøget på skolerne besøgte John Kristensen
også virksomhederne i området, så der kan skabes en kontakt
mellem skole og virksomhed, der er vigtig i det videre forløb. I
Frederikshavn og Odense har der været en særlig indsat, hvor
virksomhederne Norisol A/S og Persolit Entreprenørfirma A/S har
deltaget aktivt.
Husk, når virksomheden søger lærlinge at slå pladsen op på
www.praktikpladsen.dk, også for at markedsføre uddannelse
over for de unge, der skal ud på arbejdsmarkedet. Det er på
www.praktikpladsen.dk, de bliver vejledt til at søge.
I 2018 indføres der efter et særligt beregningssystem for hver
branche nogle måltal for antallet af lærlinge. De virksomheder,
der lever op til måltallet, vil få nedsat deres AUB-bidrag. De virksomheder, der har flere lærlinge, bliver belønnet med en bonus.
Virksomheder, der ikke lever op til måltallet, vil blive ”straffet”
med et merbidrag på ca. 27.000 kr. pr. manglende lærling.
Den tekniske isoleringsuddannelse er blevet oprettet som fordelsuddannelse, hvilket betyder, der bliver gjort en særlig indsat
for at få elever til branchen. Det betyder også, at branchen skal

sikre en praktikplads inden for 3 måneder til 90 % af de elever,
der søger. Det vil så give et særligt tilskud til virksomhed pr.
uddannelsesår.
Fordelsuddannelserne kan hertil få op til 15.000 kr. i tilskud
pr. helårselev. (første gang deltilskuddet vil blive udbetalt, er i
2018 og vil foregå automatisk).
Som noget nyt vil Isoleringsuddannelsen kunne tages på 2
skoler henholdsvis i Audebo og Kolding fra august 2017. I fremtiden er der ikke nogen geografisk begrundelse for ikke at tage
lærlinge eller efteruddanne sine isolatører.
DIB deltog også i 2017 i DM i Skills, som blev afholdt i Aalborg, hvor 39 fag var repræsenteret, Skills blev besøgt af godt
52.000. Isoleringsbranchen deltog med 4 lærlinge, og vinderen
blev Nicolaj Andersen Persolit Entreprenørfirma A/S.
På Skills markedsføres den tekniske isolatøruddannelse og afgående formand anbefalede medlemmer til at deltage aktivt, når
næste DM i Skills finder sted i Herning 18. – 20. januar 2018.
Kontrolfunktionen i OKTI - Oplysning og Kontrol af Teknisk
Isolering udføres af teknisk revisor Thomas Thorsen hos EKJ
Rådgivende Ingeniører A/S.
Det er frivilligt at få udført kontrol og få gavn af OKTI, men den
nye norm DS 452 stiller krav til uvildig kontrol af udført arbejde,
hvilket OKTI er den eneste på markedet, der tilbyder.
OKTI’s formål er, at
•	sikre en korrekt udførelse af teknisk isolering iht. DS-normer og
producentvejledninger
•	kontrollen opfylder DS 452 krav om uvildig tredjepartskontrol af
teknisk isoleringsarbejde
•	den tekniske revisor rapporterer tilbage til isoleringsfirmaet, og
sender kontrolresultatet til isoleringsfirmaets kunde
De arbejder, der har været kontrolleret, ligger i den bedste
klasse, tilslutningen til kontrolordningen har imidlertid ikke været
tilfredsstillende.

Landsdækkende isoleringsﬁrma
med 75 år i branchen
• Pålidelig & troværdig samarbejdspartner
• Innovativ i løsningsforslag
• Højt kvalitets- og serviceniveau
• Isolatøruddannelse på godkendte
værksteder

• Udfører alle former for teknisk isolering
• Energioptimering
• Opnå tilskud til at forbedre økonomien
og et bedre CO² regnskab

• Udfører opgaver internationalt
MUNKEBO • KALUNDBORG • KØBENHAVN • VEJLE • NØRRESUNDBY
AABENRAA • ESBJERG • PERSOLITA, LITAUEN • WWW.PERSOLIT.DK
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Focusområder: Den afgående formand ser flere store opgaver
for den nye bestyrelse. De fleste virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft, så rekruttering af medarbejdere vil være et
fokusområde. Her må alle virksomheder hjælpe til med at tage
lærlinge og opkvalificere deres medarbejdere. Overenskomstfornyelsen giver en hjælpende økonomisk hånd med.
Selve uddannelsens indhold bør gennemgås, så den hele
tiden er relevant.
Tilgang af medlemmer vil være et fokusområdet, idet foreningen de sidste 2 år netto har tabt 2 medlemmer. Her skal der ses
på hvilket servicetilbud medlemmerne efterspørger og hvad DIB
kan tilbyde.
Informationen til medlemsvirksomheder trænger også have et
serviceeftersyn, ligeledes bladet Teknisk Isolering.
DIB’s kalkulationsprogram ISOL har mange år på bagen og
trænger til at få et brush-op.
Tilslutningen til kontrolordningen har været begrænset. Hvad
kan vi gøre for at få bedre tilslutning ?? Skal den udliciteres osv.
Det kan medføre mange omkostninger ikke at overholde DS
452 og producenternes montagevejledninger. Producenternes
montagevejledninger skal derfor være retvisende og praktisk
orienteret, så man undgår misforståelser.
DIB’s økonomi er fortsat fornuftig og med et pænt overskud
på ca. 360.000 kr. der for en stor dels vedkommende kom fra
afkast af formue blev betalinger til DIB og OKTI nedsat for år
2018.
Indskud til foreningen er fortsat 1.000 kr.
Grundkontingent på 2.500 kr. plus 0,17 pct. (0,18 pct.) af
den totale lønsum dog minimum 7.500 kr.
Betalingen til OKTI nedsættes fra 10.000 kr. til 8.000 kr.
årligt.
På grund af den rokade, der gennem de sidste 2 år har været
i bestyrelsen, var det alene direktør Marc Roolfs, Delta Teknisk
Isolering ApS, som ikke var på valg. To nye bestyrelsesmedlemmer skulle vælges: Adm. direktør Mads Ploug, Allan Ploug
A/S og projektleder Michael Hansen, Nytech Isolering A/S. Alle
blev valgt/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

DET

FØRSTE FLEKSIBLE TE-

KNISKE ISOLERINGSMATERIALE
MED

B/BL-s1,d0

• Den nye sikkerhedsstandard for teknisk isolering

Projektleder Anders Vestergaard, Persolit Entreprenørfirma
A/S fortsætter med særlig tilknytning til bestyrelsen og for at
varetage DIB’s interesse i FESI, Det europæiske fællesskab for
teknisk isolation.
Den afgående formand afsluttede generalforsamlingen med
at takke medlemmerne og bestyrelsen for den tillid, de havde
vist ham i de 12 år, han havde været formand i DIB. Herudover,
at han – dog med vemod - trygt kunne forlade posten og overgive stafetpinden til en næsten ny men kompetent bestyrelse.
Under den efterfølgende festarrangement blev den afgående
formand Lars Graff hyldet for sin mangeårige indsat i bestyrelsen og ikke mindst som formand og fik et par ord med på vejen
af den tidligere formand Jørgen Jensen og DIB’s nye formand
Marc Rollfs. ■
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INSTALLER
SIKKERHED

• Komplet sortiment af produkter med
lav røgtæthed (Euroklasse B/BL
-s1,d0)
• Armaflex Ultima opfylder kravene til
bæredygtigt byggeri

Oplev forskellen!

ArmaflexUltima_105x297_DIB.indd 1

www.armacell.com/dk

10.04.2017 14:37:00

Fremtidssikring af

ULTIMATE FABRIK
For at Saint-Gobain ISOVER mange år
frem kan sikre kunderne en høj leveringskvalitet og – sikkerhed, har vi brugt 2016
til at ombygge og renovere bl.a. ovnen på
ULTIMATE fabrikken i Lübz, Tyskland. Et
tidskrævende projekt, som har fremtidssikret fabrikken.
Råvarerne bliver smeltet i en stor ovn,
og den er et vigtig parameter i fremstillingsprocessen.
Med temperaturer over 1000 °C er slidtagen på ovnen stor. Med ombygningen
samt renoveringen har vi sikret mange års
produktion fremover.
Vores tekniske fokus under ombygningen har været sikkerhed, energioptimering og bæredygtighed. Ved anvendelse
af den nyeste teknologi har vi optimeret
processen, hvilket giver bedre betingelser
for smelteprocessen og sikrer højeste
kvalitet for optimal fibrering. Alt dette er
med til at sikre den høje produktkvalitet.
ULTIMATE produkterne er et resultat
af mange års forskning og udvikling hos
Saint-Gobain ISOVER. Vi er mest kendt for
vores glasuldsprodukter, men vi producerer også stenuldsprodukter. De store
fordele ved glasulden er blandt andet de
fremragende termiske egenskaber, en
lav vægt, høj komprimering og optimal
lydisolering. Stenuld har en fordel når
det gælder brandegenskaber. Alle disse
fordele har vi kombineret i et produkt:
ULTIMATE.
De unikke ULTIMATE egenskaber
Når Saint-Gobain ISOVER producerer
ULTIMATE, eller glasuld generelt, bliver

Ovnen på ULTIMATE fabrikken i Lübz, Tyskland.

råvarerne til 100% fibre, hvilket er en
betingelse for at opnå de egenskaber, der
efterstræbes i forbindelse med isoleringen: Gode termiske-, akustiske- og
brandegenskaber.
•	ULTIMATE tilbyder markedets bedste
termiske egenskaber for mineraluld,
som giver unikke muligheder for energieffektive installationer med reduceret
energiforbrug.
•	Lette produkter. Ved brandisolering
af cirkulære ventilationskanaler vejer
ULTIMATE mere end 30 % mindre sammenlignet med stenuldsalternativer. Det

giver et bedre arbejdsmiljø og gladere
installatører.
•	Den høje komprimeringsgrad betyder, at
en rulle ULTIMATE netmåtter er dobbelt
så lang som tilsvarende stenuldsmåtter
og dermed mindre tilskæring for installatøren. Der er også to gange så mange
m² på en palle, hvilket betyder mindre
tidsforbrug ved at hente materialet og
mere tid til at udføre værdiskabende
arbejde.
•	ULTIMATE ligger i den højeste brandklasse, Euroklass A1, hvilket står for
ubrændbart materiale. Dette opnås
uden tilsætning af brandhæmmer. ■
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Persolit i arbejde for grøn vækst
I forlængelse af den politiske energiaftale
i 2012 der skulle bidrage til at skabe grøn
vækst, er der investeret voldsomt i ombygning af danske kraftvarmeværker. Fossile brændsler skal erstattes af biobrændsel som eksempelvis halm, træpiller og
træflis. Bladet har været på besøg hos
Persolit Entreprenørfirma A/S, som har
udført flere entrepriser i forbindelse med
ombygning af Lisbjerg Kraftvarmeværk,
som er ejet af Aarhus Kommune.
Persolit er nok mest kendt for sine
aktiviteter indenfor markedet - teknisk
isolering af procesanlæg, men det er ikke
opgaver på teknisk isolering af kedel- eller turbineanlæg der har været noteret i
ordrebogen, oplyser Adm. Direktør Jesper
Øland. Årsagen til dette, er meget hård
konkurrence, særligt fra udenlandske
isoleringsaktører og tidsplanerne er som
oftest meget korte og intense. Dette stiller krav til lange arbejdsuger, med skæve
arbejdstider, for at honorere den forventede fremdrift og det kan være svært at
indfri, når markedsprisen er skarp.
Persolit har gennem de seneste år
etableret flere nye forretningsområder,
hvorved der er skabt en mere robust
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forretningsmodel. Det har bla. udmøntet sig i etablering af søsterselskabet
DANPRO Steel Construction A/S, som
primært udfører entrepriser med stålkonstruktioner. Det være sig stålbroer, men
også bygningsstål og det er netop inden
for dette område at Persolit og DANPRO vandt licitationen ”Stål og tag”, på
ombygningen af Lisbjerg Kraftvarmeværk,
til en samlet entreprisesum på DKK 33,4
mill. En entreprise hvor der skulle leveres
og monteres ca. 700 tons stålkonstruktioner, 2600 m² tagkonstruktion opbygget
af højprofiltrapezplader og tagisolering
afsluttet med en tagpapdækning. Af
andre væsentlige ydelser i kontrakten kan
nævnes tag- og brandventilation samt
levering og montering af døre og porte.
Opgaven dryppede også på datterselskabet Persolit Stilladsfirma, som blev
etableret i sommeren 2012. Stilladsfirmaet monterede hængestilladser umiddelbart under tagkonstruktionen til brug
for diverse installationsarbejder som blev
udført i andre entrepriser, fortæller Jesper
Øland som også oplever, at kunderne
ønsker at udlicitere større entrepriser
og med det nye forretnings set-up kan vi

efterleve kundernes ønsker. Fordelen er,
at vi afklarer og planlægger alle grænseflader mellem de enkelte fagopgaver
og sikrer en udførelses- og prisgunstig
optimering på tværs af disse.
På Lisbjerg Kraftvarmeværk valgte
man at bygge kedel- og turbineanlæg først
og efterfølgende etablere bygningen uden
om procesanlægget. En stram tidsplan
nødvendiggjorde, at montage af procesanlæg og etablering af bygning skulle
foregå samtidig. Det betød, at kranløft i
forbindelse med tagkonstruktionen af sikkerhedsmæssige hensyn skulle udføres
henover to weekender, hvor arbejdet på
procesanlægget lå stille og derfor ingen risiko for personskade. For at effektivisere
antallet af løft og dermed tiden, valgte
DANPRO at præsamle stålkonstruktioner
i segmenter på terræn. I løftekapaciteten
var planlagt vægten fra tagventilationsenheder og hængestilladser, som derfor
også kunne monteres på terræn. Selve
løftet var et dobbeltløft og bestod af to
segmenter, der hver dækkede et areal på
250 m².
Persolit har i samarbejde med søsterselskabet DANPRO Steel Construction

A/S leveret og monteret stålkonstruktioner og beklædning til conveyer anlægget, som skal fragte flisen fra gruben til
forbrændingsanlægget. En opgave på ca.
160 m transportbåndbroer og to bygninger i form af en magnet- og omkastbygning.
Yderligere har vi også været aktive
inden for vores største markedsområde,
som fortsat er teknisk isolering af procesanlæg, da vi har udført isoleringsentreprisen inkl. stilladser i forbindelse med

etablering af akkumulatortanken, som
på Lisbjerg er udført som en tryktank.
Det betyder, at taget er udformet som en
halvkugle. Arkitekten på værket – Friis &
Moltke – har dog ønsket at tanken skulle
fremstå som en cylinder, hvilket betyder
at tanken er udført med et opstik som er
beklædt med samme sorte trapezplade
som tanksvøbet. Ligesom stilladsfirmaet
har udført stilladsydelser for bygherren
samt en lang række af de entreprenører
som har deltaget i opførelsen af det nye

Kraftvarmeværk, hvor vores nyeste forretningsben – HVAC – også har udført en
mindre isoleringsopgave fortæller Adm.
Direktør Jesper Øland og afslutter:
Vi er meget tilfredse med det tætte og
konstruktive samarbejde, vi har haft med
bygherren – det har været en meget positiv oplevelse. Vi glæder os over, at det
nyetablerede set-up har vist sin styrke og
ser frem til nye og spændende opgaver,
hvor vi kan udnytte synergien i den brede
vifte af ydelser, Persolit kan tilbyde. ■
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PIPECODE - ARMADAN’S NYE
RØRMÆRKNINGSSYSTEM
Korrekt rørmærkning er vigtigt og
afgørende i mange situationer
Ved fejlsøgning, renovering og rengøring
er det nødvendigt at vide hvilket rør - hvor
det fører hen og hvad det indeholder. Et
rør under tryk eller indeholdende eksempelvis gas kan forårsage voldsomme
skader på mennesker og materiel, hvis
rørmærkning ikke er udført korrekt.
Armadan har i mange år leveret rørmærkning, i forbindelse med åbningen
af den nye afdeling i Ikast, har vi fået en
oplagt mulighed for at kunne øge fokus
på produktet, og vi har samtidig valgt at
tilføre 2 nye service-løsninger, fortæller
salgschef Thomas Schlüter, og fortsætter: Udgangspunktet er stræben efter, at
medvirke til at gøre det nemt for vores
kunder at udvikle og drive deres forretning
optimalt. Derfor har vi udviklet et nyt rørmærkningskoncept i tæt samarbejde med
en professionel etiket- og folieproducent,
for både at sikre kunderne, som opgaveansvarlige, en høj produktkvalitet, men

også fordi at man med Pipecode kan vælge
den løsning, der lige netop er optimal og
passer til den opgave der skal løses. Uanset hvilken Pipecode løsning man vælger,
er man sikret kvalitetsrørmærker.
Pipecode rørmærkning er opbygget ud
fra forskrifterne fra Dansk Standard 134
og 735, hvilket betyder, at farver, kendingsbogstaver og beskrivelser er påført i henhold til disse. Dermed er man som kunder
sikre på, at angivne krav fra myndigheder,
bygherre, rådgiver o.a., overholdes.
Armadan tilbyder alt fra den helt enkle
løsning til den fulde løsning klar til
godkendelse
• Løsning 1: “Gør det selv”
	Du køber den færdige rørmærkningsrulle
uden tekst. Påfører selv tekst og sætter
selv mærkerne op.
•	L øsning 2: “Prætrykt standard”
	Rørmærkningsruller med standardtekst
og farver i henhold til DS 134 og DS 735.
Du bestiller det du skal bruge, og mon-

terer selv rørmærkningen. Der findes
altid et stort udvalg af standardrullerne i
vores butikker og på vores lagre.
• Løsning 3: “Individuel tekst”
	Du angiver, hvad der skal stå på rullerne, bestiller det antal du skal bruge,
og sætter selv rørmærkerne op.
• Løsning 4: “Klar til montering”
	Kom med plantegningen til det projekt
du arbejder på. Armadans specialister
gennemgår tegning og beskrivelser,
hvorefter vi leverer alle rørmærkninger
i de mængder og med de tekster, som
beskrevet på tegningen.
• Løsning 5: “Nøgleklar aflevering”
	Du skal ikke gøre andet end at aflevere
tegningen over projektet. Armadans
specialister gennemgår systematisk
plantegningen, klargør og monterer alle
rørmærker til aftalt tid. Der udføres
rørmærkningskatalog over projektet,
samt den nødvendige dokumentation, til
brug i forbindelse med kvalitetssikring
og godkendelse. ■
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pipecode
Armadans nye rørmærkningskoncept
5 løsninger for at sikre dig den perfekte
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UDDANNELSESNYT
Det længe ventede uddannelsessted
i Jylland, er nu en realitet. AMU Syd i
Kolding starter isoleringsfagets erhvervsuddannelses grundforløb 2 i august med
Preben Kristensen som faglærer. Pt. er
der kun et uddannelsessted i Danmark
– EUC NORDVESTSJÆLLAND – Audebo
skolen ved Holbæk, hvor Theis Kulmbach
er faglærer. Det faglige udvalg for Teknisk Isolatør uddannelsen og Byggeriets
uddannelser håber med initiativet, at
kunne tiltrække elever til branchen fra
hele Jylland og Fyn.
Vi mener, at nærhedsprincippet er
med til, at skabe en større synlighed,
og netop synlighed er noget branchen
har brug for. Ved tidligere kontakt til
uddannelsesinstitutioner, har kendskabsniveauet til uddannelsen været ladet
meget tilbage, at ønske. Nogle steder var
der overhovedet ingen kendskab, hvilket
selvfølgelig giver udslag i valg af uddannelse, fortæller konsulen i Byggeriets
Uddannelser John Hvass, som samtidig
opfordrer de tekniske isoleringsvirksomheder til, at gøre brug af Praktikpladsen.
dk. et værktøj som viser ledige praktikpladser og alle fagskoleelever får kendskab til i deres uddannelsesstart.
Siden 1. august 2016, er der indgået

Byggeriets uddannelser - udlærte elever og prognose

Kilde: EASY-P - Udtræk december 2016
*) Prognosetal for 2019 vil være stigende frem til slutningen af 2016.

16 uddannelsesaftaler, brancheforeningen mener absolut, at det er et minimum
Der skal uddannes omkring 30 nye
isolatører pr. år, hvis branchen ikke inden
for overskuelig fremtid skal mangle fagTheis Kulmbach
Faglærer Teknisk Isolatør
EUC NORDVESTSJÆLLAND
Audebo Skolevej 6B
4300 Holbæk
Tlf. 72 290 338
Mobil: 23 664 761
Mail: tku@eucnvs.dk

lært arbejdskraft – mange virksomheder
har allerede nu et problem med at skaffe
de fornødne kvalificerede medarbejdere,
vi kan bare kaste et blik på uddannelses
statistikken, slutter John Hvass. ■
Preben Kristensen
Faglærer
AMU SYD
C F Tietgens Vej 6
6000 Kolding
Tlf. 76373771
Mobil: 25240771
Mail: prk@amusyd.dk

Internationalt arbejde i FESI
Ganske mange ting, der isoleringsteknisk
praktiseres i Danmark, udspringer af
regler/normer/standarder inden for andre
deltagerlande. FESI er med til, at præge
udviklingen inden for normer og standarder i Europa og dermed også Danmark.
Hvorfor det til stadighed er vigtigt at
deltage i og påvirke dette arbejde. Det
er ikke kun industriisolering, der her har
Focus, det er også HWAC, som er på
dagsordenen. Mange af medlemslandene
i FESI har samme opgavetyper og materialevalg som danske isoleringsvirksomheder – Anders Vestergaard, Projektleder i
Persolit A/S, er DIB’ repræsentant i FESI,
og er med til at sikre Danske isoleringsvirksomheder interesser.
I 2016 har der været meget fokus på
emner omkring CUI (Corrosion Under Insu-

lation). Der er tale om et meget omfattende arbejde, hvor det i første omgang
har været nødvendigt at få defineret alle
interessenter (nationale, europæiske og
internationale standarder, producenter af
rør, isolering, maling etc. såvel som udførende, Rådgiver og anlægsejere.
Det er stadig ikke sikkert, hvad resultatet af dette arbejde vil munde ud i.
Ønskescenariet ville være en specifik
standard, men dette er sikkert en flerårig
proces, som besværliggøres af en række
modstridende interesser.
Alternativt (og måske mest realistisk),
vil arbejdet kunne munde ud i en anbefaling/best practice dokument, - i stil med
de øvrige FESI-dokumenter, som alle i
øvrigt er velkomne til at studere nærmere
på www.fesi.eu.

FESI afholder også Europamesterskaber i Teknisk Isolering. Dette er et led
i, ganske som i Danmark, at øge kendskabsgraden til FESI som en ledende
sammenslutning af professionelle aktører
inden for isolering af tekniske installationer. I 2016 var det første gang, prøven
blev afviklet med 2 udøvere fra hvert
land, og konkurrencen har været så
succesfuldt, at det fortsætter. Ideen var
at gøre selve montagen/udførelsen mere
tilskuervenlig, hvilket også lykkedes.
Peter Kjær Nielsen Norisol A/S og
Patrick Gulberg Rasmussen Delta Teknisk
Isolering ApS opnåede en flot 3. plads.
Der afholdes to årlige møder i FESI.
Møderne i 2017 afholdes i Amsterdam og
Budapest. ■
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Skanacid A/S præsenterer to nye produkter på det danske marked

T-FIT Clean & TECHLITE,
to hygiejnevenlige
isolerings systemer
T-FIT Hygiene, variant, fremstillet af
ZOTEK© F38 HT skum, specialiseret mod
fødevareproduktion og de specielle krav
og stander der her skal opfyldes. Anvendes til emner fra – 80 °C til +160 °C.

Skanacid A/S har med baggrund i efterspørgsel fra bla. dele af danske medicinal
industri, med rødder i USA, valgt at importere og delvis lagerføre to, for det danske
marked, nye produkter, produkterne
som tidligere har været solgt under dets
amerikanske navn, T-Tubes, har været på
markedet i nogle år og anvendes i medicinal og fødevareindustrien, hvor der til rengøring ofte anvendes skrappe kemikalier,
derudover er det vigtigt for netop denne
industri, at materialet er så lidt skadeligt
som muligt ved tilfælde af brand.
T-FIT Clean løser de mest nødvendige
isoleringstekniske opgave i de fleste
medicinale produktionsanlæg. Forhindre
kondens på udstyret, sikrer af personalet
ikke brænder sig og sparer på energien.
Kan anvendes i et brede temperaturområde fra – 80 °C til +180 °C. Leveres
både til ASME BPE, ISO og DIN rørstandarder. Det er fremstillet af ZOTEK© F42
HT LS skum der er et KYNAR PVDF FDA
godkendt materiale. Det eneste isoleringsmateriale der lever op til og er anbefalet af, FM 4910 renrums protokol.
Leveres i rørskåle, bøjninger, t-stykker
og i plademateriale. Med tilhørende Fugemasse og tape.
T-FIT Process, en ny variant, af ZOTEK©N
skum, til mere industrielle miljøer. Kan
anvendes på emner fra -80 °C – 205 °C,
leveres med armeret alu-folie beklædning
og er et ekstra robust produkt med gode
termiske egenskaber.
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TECHLITE Insulation
Producenten har leveret isoleringssystemer fremstillet af Melamin skum, med
fabriksmonteret udvendig PVC beklædning, i mere end 50 år. Produkterne er
målrettet rene produktionsområder for
opretholdelse af kritiske proces temperaturer, køle- og frostisolering samt lydisolering. TECHLITE fremstiller systemer til
rør-, tank-, skibs og kanalisolering, til en
bred vifte af kommercielle, industrielle,
militære og højteknologiske applikationer.
Også dette produkt har stor præference
indenfor renrum og lignende områder
hvor sanitære egenskaber vægtes højt.
TECHLITE, fremstillet af gennemtestet
melamin skum, en høj temperaturbestandig, letvægtsskum som består af en
åben cellestruktur. Produktet er yderst
omkostningseffektivt, hurtigt at installere, rengøringsvenligt og miljømæssigt
sikkert. I modsætning til T-FIT leveres
produktet i mange isoleringstykkelser så
Norm og ønskede energibesparelsesmål
kan tilgodeses.
Techlite leveres i tre serier:
TECHLITE ASJ 79 Serien, er rørisolering
er et komplet system med høj isoleringsevne. Der er udviklet til indendørs
montage. Dette system giver isolatøren et
hurtigt monteret, letvægts, fiberfrit isoleringsmateriale. ASJ 79 har en beklædning
af hvid papirbeklædt armeret alu-folie.
TECHLITE 379 Serien, er en hårdfør
isolering, udviklet til krævende miljøer.
Til områder med stor slitage og kraftig

U.V. belastning er ikke noget problem for
379-serien. Montage inde- og udendørs.
379-serien er beklædt med en stærk,
fleksibel PVC / stof komposit yderkappe,
der er lamineret sammen med TECHLITE
skummet. Kappen er en UV-stabiliseret,
fleksibel PVC, forstærket med polyesterfibre, der giver ekstraordinær styrke- og
rivebestandighed, mens den forbliver
fleksibel. Dette gør at det er muligt at
buler go trykmærker vende tilbage til
sin oprindelige form, samtidig med at
dampstætheden bevares.
TECHLITE 879 Serien, er et isoleringssystem udviklet til rene rum og Bio-Pharma
forarbejdningsmiljøer. Fremragende antibakterielle og rengøringsvenlig overflade
er standardegenskaber for 879-serien.
Dette system er beklædt med en glat,
halvhård PVC kappe, der lamineres til
TECHLITE Melaminskum. ■

• Lukket cellestruktur
• Anvendelse fra -80 °C + 180 °C
• Hydrofobe egenskaber
•	Modstandsdygtig over for
UV & kemikalier
•	Ultra lav røg, flamme og
toksicitet
•	Godkendt efter FM 4910
renrums protokol
• Let og hurtig montage

DM i Skills 2017
- Gigantium i Aalborg
Igen i år var der stor tilslutning til DM i Skills, som sluttede lørdag
den 28. januar 2017. I det årlige danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser deltog 39 fag i dysten med over 300 aktører. Skills
havde godt 52.000 besøgende elever, forældre og virksomheder.
Skills var på alle måder vellykket.
DM i Skills er en hel fantastisk platform til at promovere erhvervs-uddannelserne, og er en god præsentation af håndværket
med masser af muligheder til at få snuset til, hvad et bestemt håndværk og fag kan tilbyde. inden de unge skal vælge uddannelse.
Fra faget Teknisk Isolatør deltog:
Rohullah Armadi, LM Isolering
Nicolaj Andersen, Persolit Entreprenørfirma A/S (vandt)
Praphon Thaeokrathok, Danisol Teknisk Isolering ApS
Niklas Jarl Jørgensen, Haunstrup Isolering ApS
Deltagere i Skills blev også bedømt på deres evne til at planlægge,
holde orden, håndtere tunge byrder, undgå dårlige arbejdsstillinger,
håndtere maskiner og værktøj samt brug af personlige værnemidler.
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlægs' pris – et gavekort til ICM på 3.000 kr.- blev tildelt Nicolaj Andersen, Persolit
Entreprenørfirma A/S, som den bedste. Et stort tillykke til Nicolaj
med begge præmier.
En stor tak til de personer, der stod for den praktiske gennemførelse, til sponsorer og til de virksomheder, der besøgte standen.
DM i Skills holdes den 18. – 20. januar 2018 i Herning, i 2019 i
Næstved og i 2020 i København. ■

Armadan udvider
organisationen for at
forfølge de fremadrettede
målsætninger
Armadan og SM Værktøj i Ikast har sidste år arbejdet
tæt sammen på mange områder. I den proces fik vi i
fællesskab bekræftet vigtige synergiger og gode aspekter ved at fastlægge et mere formaliseret samarbejde.
Derfor slog Armadan og SM Værktøjs isoleringsafdeling sig sammen, hvilket medførte, at Armadan ansatte
Steffan Madsen fra SM Værktøj, som salgskonsulent
per 1. januar 2017.
Steffan har en bred salgsbaggrund fra flere store
grossister indenfor byggebranchen, samt som selvstændig i SM Værktøj.
Armadan overtog SM Værktøjs lagerfaciliteter på
Navervej 6 i Ikast, hvilket betyder at Armadan nu også
her kan tilbyde muligheden for afhentning af varer, hvilket
bevirker, at vi nu kan servicere kunderne professionelt fra
4 afdelinger i Danmark: Ballerup, Kolding, Århus og Ikast.
Den fornemste opgave som salgskonsulent i Armadan, er at rådgive og servicere kunderne, hvor og
hvornår de ønsker det. Derfor vil Steffan, ligesom sine
nye Armadan kolleger, være at finde, der hvor kunderne
befinder sig.
Steffan vil arbejde ud fra lokationen i Ikast, og det
vil også været muligt at træffe Armadans nye sælger i
Aarhusafdelingen. ■

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

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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juni 2017 for
Medlemsfortegnelse - december
2013 for
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
ACTIV
ACTIV A/S
A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk
www.activ-as.dk
Allan Ploug A/S
Allan Ploug A/S
Trekronergade
124 · 2500 Valby
Nordholmen
2650
Hvidovre
Tlf.
364536364 ·· Fax
36453631
Tlf. 36453636 · Fax 36453631
elin@aploug.dk
www.aploug.dk
mads@aploug.dk
www.aploug.dk
Altek Trading ApS
Oliehavnsvej
18ApS
· 8000 Århus C
Altek Trading
Tlf.
8611855518
· Fax
86118487
Oliehavnsvej
· 8000
Århus C
info@altek.dk
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
www.altek.dk
info@altek.dk
www.altek.dk
Altek Trading ApS
Nydamsvej 43 · 8362 Hørning
Altek
Trading ApS
Tlf.
86923390
· Fax 86923394
Nydamsvej 43 · 8362 Hørning
info@altek.dk
Tlf.
86923390
· Fax 86923394
www.altek.dk
info@altek.dk
www.altek.dk
Altisol
Teknisk Isolering ApS
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
Tlf.
97810200
97810259
Altisol
Teknisk· Fax
Isolering
ApS
frank@isolering.com
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
www.isolering.com
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
frank@isolering.com
Andersen´s
Isolering ApS
www.isolering.com
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
Andersen´s Isolering ApS
andersen.isolering@adr.dk
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
www.andersens-isolering.dk
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
Ballerup
Isolering A/S
www.andersens-isolering.dk
Tempovej
37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
AP Isolering Arno Pedersen
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk
Birkevej 15 · 5580 Nørre Aaby
Tlf. 21499304
BIS
Industrier,
APIsolering@mail.tele.dk
Filial af BIS Industrier AS, Norge
Flakagervej
36 · 4400
Kalundborg
Ballerup Isolering
A/S
Tlf.
4748024444
Tempovej
37B · 2750 Ballerup
post@bis-industrier.no
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
www.bis-industrier.no
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk
Brdr.
Hoppe Isolering ApS

Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Bilfinger
Industrier
Danmark A/S
Tlf.
48485380
· Fax 48482180
Industri – Vest - 8B · 4293 Dianalund
hoppe@hoppes.dk
Tlf. 22445655
www.hoppes.dk
firmapostdk@bis-industrier.no
BRDR.
SVENSSON A/S,
www.bis-industrier.no
ISOLERING & STILLADSER
Oliefabriksvej
2 · 2770 Kastrup
BIS Industrier,
Tlf.
32515677
· Fax 32525677
Filial
af BIS Industrier
AS, Norge
brdr.svensson@mail.dk
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
www.brdr-svensson.dk
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
www.bis-industrier.no
Eslundvej 7, Nim · 8740 Brædstrup
Tlf. 75682166 · Fax 75682187
Brdr. Hoppe Isolering ApS
ole@bv-isolering.dk
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
www.bvisolering.dk
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
hoppe@hoppes.dk
CMP
Partners ApS
www.hoppes.dk
Militærvej
3 · 4700 Næstved
Tlf. 4045 8889
teknisk-isolering@post.dk
Craftman Oy, Oulo
Louhimontie 10a, 5 · 90630 Oulu
dan-isoleringsteknik
A/S
Finland · jari.kahkonen@craftman.fi
Havnepladsen 12, bygn.14
9900
Frederikshavn
dan-isoleringsteknik a/s
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
Havnepladsen 12, bygn. 14
dan-iso@mail.tele.dk
9900 Frederikshavn
www.dan-isoleringsteknik.dk
Tlf. 98433838
ole@dan-isoleringsteknik.dk
Delta
Teknisk Isolering
www.dan-isoleringsteknik.dk
Klintehøj
Vænge 7 · 3460 Birkerød
Tlf. 40504434
Delta Teknisk Isolering ApS
mr@delta-isolering.dk
Blokken 23C · 3460 Birkerød
Greens
Teknisk Isolering v/Per Green
Tlf. 40504434
Blegevej
34 · 8300 Odder
mr@delta-isolering.dk
Tlf.
25111916
www.delta-isolering.dk
per@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk
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Grenaa
Isolering
A/S
DM Isolering
ApS
Nygårdsvej 2 · 8570 Trustrup
Assentopvej 17, 4295 Stenlille
Tlf. 86334202 · Fax 86334868
Tlf. 60383322
jonas@grisolering.dk
fn@fnrevision.dk
www.grenaaisolering.dk
HH
H Isolering
IsoleringA/S
A/S
H
Geminivej72
72· ·2670
2670Greve
Greve
Geminivej
Tlf. 46150872
46150872· ·Fax
Fax46150486
46150486
Tlf.
kontakt@hhisolering.dk
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk
www.hhisolering.dk
Hvidovre
Isolering
v/Carsten
Hovedstadens
Isolering
ApsKlæbel
Odysseus
Alle 1 · 39
2650
Hvidovre
Ørslevvestervej
· 4100
Ringsted
Tlf.
Tlf. 22621760
57855502
hvidovre.isolering@gmail.com
info@hovedstadensisolering.dk
www.hovedstadensisolering.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
IBT31705828
Isolering v/ Christian Visby
Tlf.
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
info@ibtisolering.dk
Tlf.
31705828
www.ibtisolering.dk
info@ibtisolering.dk
www.ibtisolering.dk
IKAS
ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270
HøjbjergAps
IC Isolering
Tlf.
86272877
86272908
Granhegnet
4 ·Fax
· 3450
Allerød
bc@ikas-isolering.dk
Tlf. 69 15 60 50
www.ikas-isolering.dk
mo@ic-isolering.dk
www.ic-isolering.dk
ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
IKAS ISOLERING A/S
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
Axel Gruhns Vej 16, Holme
j.kynde@get2net.dk
8270 Højbjerg
www.jorgen-kynde.dk
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
bc@ikas-isolering.dk
Isonord
ApS
www.ikas-isolering.dk
Nyholms
Allé 48 · 2610 Rødovre
Tlf. 60759040
ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
mo@isonord.dk
www.isonord.dk
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
K.T.
Isolering v/Kim Thomsen
j.kynde@get2net.dk
Heimdalsgade
39 · 2200 København N
www.jorgen-kynde.dk
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk
Isomanden Aps
www.ktiso.dk
Hørkær 7 · 2730 Herlev
Tlf. 20902180
KAEFER ApS
gh@isomanden.dk
Blytækkervej
3, Erritsø · 7000 Fredericia
www.isomanden.dk
Tlf.
76201320 · Fax 76201329
info@kaefer.dk
Isonord ApS
www.kaefer.com
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
Tlf. Isolering
60759040
LM
ApS
Vestre
Hedevej 15 · 4000 Roskilde
lg@isonord.dk
Tlf.
46755494 · Fax 46755495
www.isonord.dk
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk
Litsen Aps
Allerupvej 10, Klokkerholm
NORISOL
A/S
9320 Hjallerup
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
Tlf. 53383000
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
info@litsen.dk
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk
LM Isolering ApS
Vestre Hedevej
NORISOL
A/S 15 · 4000 Roskilde
Tlf. 46755494
46755495
Svendborgvej
15·· Fax
9220
Aalborg Øst
lej@lm-isolering.dk
Tlf.
70117744 · Fax 98429117
www.lm-isolering.dk
info@norisol.dk
www.norisol.dk
Neder Holluf Pladefremstilling ApS
NORISOL
A/S 206 · 5220 Odense SØ
Hollufgårdsvej
Langerak
85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 66159681
Tlf.
70117744 · Fax 98429117
henrik@nhp-odense.dk
info@norisol.dk
www.nhp-odense.dk
www.norisol.dk
NORISOL A/S
NORISOL A/S
Industrivej 13
33··2740
4230Skovlunde
Skælskør
Mileparken
Tlf. 70117744
70117744· ·Fax
Fax70127744
58196060
Tlf.
skaelskoer@norisol.dk
prje@norisol.dk
www.norisol.dk
www.norisol.dk
NORISOLA/S,
A/SFREDERICIA
NORISOL
Værkstedsvej
· 7000
Fredericia
Svendborgvej115
· 9220
Aalborg Øst
Tlf.
Tlf. 70117744
70117744· ·Fax
Fax75922664
98429117
fredericia@norisol.dk
info@norisol.dk
www.norisol.dk
www.norisol.dk

Nykjær
Isolering
NORISOL
A/S A/S
Hollufgårdsvej
· 5220
Odense SØ
Langerak 85 206
· 9900
Frederikshavn
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
kn@nykjaer-isolering.dk
info@norisol.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.norisol.dk
Nytech Isolering A/S
NORISOL A/S
Adgangsvejen
9 · 6700 Esbjerg
Mileparken
13· ·Fax
2740
Skovlunde
Tlf.
75138333
75457444
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
jegh@nytechisolering.dk
www.nytechisolering.dk
prje@norisol.dk
www.norisol.dk
Olaf Bahn Isolering A/S
Pi
1 · 8382A/S,
Hinnerup
NORISOL
FREDERICIA
Tlf.
86210099 ·1Fax
86215114
Værkstedsvej
· 7000
Fredericia
isolering@olaf-bahn.dk
Tlf. 70117744 · Fax 75922664
www.olaf-bahn.dk
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Nykjær
Isolering
Tlf.
65974450
· FaxA/S
65976780
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
persolit@persolit.dk
Tlf.
66158081
·
Fax
66155081
www.persolit.com
kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf.
96321030
· FaxA/S
96321039
Nytech
Isolering
persolit@persolit.dk
Adgangsvejen 9 · 6700 Esbjerg
www.persolit.com
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
jegh@nytechisolering.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
www.nytechisolering.dk
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
Olaf Bahn Isolering A/S
persolit@persolit.dk
Pi 1 · 8382 Hinnerup
www.persolit.com
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
www.olaf-bahn.dk
Tarp
Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
Persolit Entreprenørfirma A/S
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
Persolit
Entreprenørfirma A/S
persolit@persolit.dk
Håndværkerbyen
10 · 2670 Greve
www.persolit.com
Tlf. 43691111 · Fax 43691455
persolit@persolit.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
www.persolit.com
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf. 96321030 · Fax 96321039
Persolit Entreprenørfirma A/S
persolit@persolit.dk
Flakagervej
5 · 4400 Kalundborg
www.persolit.com
Tlf.
59516320 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
www.persolit.com
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. Teknisk
75821722
· Fax ApS
75821973
PM
Isolering
persolit@persolit.dk
Skelvej
20 · 2640 Hedehusene
Tlf.
46560100 · Fax 46597079
www.persolit.com
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
POLY-CAP
ApS · Fax 70200631
Tlf. 70200613
Vintapperbuen
22 · 4070 Kirke Hyllinge
persolit@persolit.dk
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
www.persolit.com
poly-cap@mail.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Glerupvej 22A, 2610 Rødovre
Tlf. 43691111 – Fax 43691455
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Randers
A/S
PersolitIsolering
Entreprenørfima
A/S
Fuglebakken
Randers
Bakketoften1,20
· 8541BySkødstrup
8900 Randers C
Tlf. 86996205
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
persolit@persolit.dk
info@randers-isolering.dk
www.persolit.com
www.randers-isolering.dk
PM Teknisk
Isolering ApS
Rørbæk
Isolering
Skelvej 20
· 2640 Hedehusene
v/Anders
Vangsgaard
Ramsing
Tlf. 46560100
· Fax· 4990
46597079
Orebyvej
42, Rørbæk
Sakskøbing
pmtek@pmtek.dk
Tlf.
22468363
ramsing@os.dk
www.pmtek.dk
www.roerbaek-isolering.dk
POLY-CAP ApS
SVintapperbuen
R ISOLERING A/S
22 · 4070 Kirke Hyllinge
Ringstedvej
178C,
Kvanløse
Tlf. 46404751
· Fax
46403054
4300
Holbæk
poly-cap@mail.dk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
Randers Isolering A/S
www.sriso.dk
Fuglebakken 1, Randers By
8900Isolering
Randers
C
SAKI
ApS
Tlf. 86410201
Fax26A
86406222
Gunnar
Clausens·Vej
info@randers-isolering.dk
8260
Viby J
www.randers-isolering.dk
Tlf.
40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Rørbæk Isolering
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Silkeborg
Orebyvej Isoleringsforretning
42, Rørbæk · 4990A/S
Sakskøbing
Hvinningdalvej
84 · 8600 Silkeborg
Tlf. 22468363
Tlf.
86816722 · Fax 86816712
ramsing@os.dk
silkeborg-isolering@mail.dk
www.roerbaek-isolering.dk
SN Gruppen A/S
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Hvinningdalvej
84 ·39690662
8600 Silkeborg
Tlf.
39690692 · Fax
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
sngruppen@email.dk
silkeborg-isolering@mail.dk
www.sn-gruppen.dk
Terton
ApS
Svale
Isolerings
Entreprise ApS
Industriholmen
80Frøslev
· 2650 Hvidovre
Frøslev
Bygade 21,
4660
Store Heddinge
Tlf. 38791133
· Fax 38790055
Tlf.
27634949
morten@terton.dk
svaleisoleringentreprise@gmail.com
www.terton.dk
Terton
ApS
UAB Satias
Industriholmen
80 ·6-42
2650· Hvidovre
Sausio 15, osios
91225 Klaipeda
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
+370 61276801 · simona@satias.eu
morten@terton.dk
www.terton.dk
UAB 4 WIN
Gelezinkelio
3A · 2100 Vilnius,
UNITECH
Isoleringsteknik
A/S Litauen
+370 61041451
info@itcc.lt
Lupinvej
5, Bygning ·3,9500
Hobro
Tlf.: 98512009
UNITECH
Isoleringsteknik
A/S
info@unitech-isolering.dk
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
www.unitech-isolering.dk
Tlf.: 98512009
Vimo
Isolation ApS
info@unitech-isolering.dk
Hedebyvej
4 · 3650 Ølstykke
www.unitech-isolering.dk
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
Vimo Isolation ApS
www.vimoisolation.dk
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

Nyt medlem i DIB

Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf. Unitech
59516320
· Fax 59517825A/S, er pr. 1. december 2013, blevet medIsoleringteknik
persolit@persolit.dk
lem
af
Danske
www.persolit.com Isoleringsfirmaers Brancheforening, firmaet som er

beliggende på Lupinvej 5 i Hobro, beskæftiger ca. 30 medarbejdere
med udførelse af teknisk isoleringsopgaver, udover de traditionelle
opgave typer inden for branchen, er Unitech Isoleringsteknik specialister i udførelse af køleisolering med polyureathanskum på rør,
tanke og kølerumsisolering. Unitech Isoleringsteknik A/S ejes og
•ledes
Craftman
OyChristensen
, Oulo
af Hardy
(direktør), Rene Christianesen, Michael
Rasmussen
og Ole
Sørensen
som Oulu
er projektledere.
Louhimontie
10a,
5 · 90630
· Finland
i DIB!
•Velkommen
UAB Satias

Velkommen til nye medlemmer i DIB

Sausio 15, osios 6-42 · 91225 Klaipeda · +370 61276801
• UAB 4 WIN
Gelezinkelio 3A · 2100 Vilnius · Litauen · +370 61041451

AKTIVITETSKALENDER 2017 - for dem med særlig interesse for teknisk isolering
FESI, efterårsmøde 13. – 16. september 2017

Budapest, Ungarn

Afslutning på svendeprøve 15. september 2017

EUC Nordvestsjælland, Audebo

Afslutning på svendeprøve 15. september 2017

AMU Syd, Kolding

Aktivitetskalender 2013/2014
Medlemsmøde 3. november 2017

Rockwool

Skills 18. – 20. januar 2018

Herning

FESI, Europamesterskab i teknisk isolering 16. – 17. maj 2018

Cologne, Tyskland

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

Skills, Gigantium, Aalborg

Fredag den 14. februar 2014

Svendeprøve, afslutning, AMU Kolding

Onsdag den 26. – 29. marts 2014

Armadan København:
FESI, forårsmøde,
Oulu, Finland

Planlagte kurser i korrekt montering af ArmaArmaflex kurser 2017
flex slanger og plader. Programmet indeholbegivenheder
der
ogsåden
lim 14.
kursus
- herunder
certificering Svendeprøve,
i korFredag
marts
2014
afslutning, EUC Nordvestsjælland
Armadan Aarhus:
24.10.2017
rekt anvendelse af vandbaseret Armaflexlim.
Armadan Kolding:
25.10.2017
Tilmelding til den arrangerende forhandler.

Torsdag
Install
it. den
Trust8.it.– 9. maj 2014

26.10.2017

Tel.: +45 20 33 42 32
info.dk@armacell.com

Primo juni 2014

Iso 2014 Køln

DIB Teknisk Isolering udkommer
Tema: DS452
(DS 452/3)
Deadline primo maj
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Nem løsning til nye isoleringskrav
Fredag den 23. maj 2014, kl. 14.00

DIB Ordinær Generalforsamling
Hesselet, Nyborg

Onsdag 17. - 20. september 2014

Europamesterskab for lærlinge i Krakow, Polen

Isolerede
rørophæng

Ja, jeg vil gerne modtage

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

Stilling:
Navn:
Firma:
■ Firmaadresse:
■ Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:

Roskildevej 23 • DK 3650 Ølstykke
tel.: +45 4733 5366 • fax: +45 4733 3626
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, hams@di.dk
www.danmat.dk

Hurtig installation - Elegant finish og design - Se mere på www.danmat.dk
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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

