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- se side 12 & 13

Generende støj er skadelig for helbredet og kan udvikle sig
til farlige situationer, der opstår på grund af stress og nedsat
koncentrationsevne. En række ProRox-isoleringssystemer
overholder kravene i ISO 15665 om støjreduktion.
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Side 16

Ressourcespild ved den
nuværende digitale udbudsform!
Bruges der for mange ressourcer når der
skal afleveres et større tilbud på de tekniske installationer?
Ja - dette er i høj grad et sted hvor der
kan spares mange ressourcer.
Udbyderen sender typisk udbudsmaterialet til 5 VVS’ere, som herefter udbyder
det til 3 Isolatører, hvilket bevirker at
15 virksomheder bruger tid på nøjagtig
samme opmålinger.
Alt efter udformningen af tilbudslisten, opmåles der på tegningerne, og
de opmålte mængder kalkuleres til et
samlet tilbud, på den tekniske isolerings
entreprise.
Det er denne arbejdsproces jeg mener,
kunne være langt mindre ressourcekrævende, hvis det digitale udbudsmateriale
var tilpasset entreprenøren.
Da arkitekterne og ingeniørerne ofte

tegner i 3D, er det muligt at danne mængdelister ud fra tegningsmaterialet.
Hvis tilbudslisterne var identiske med
mængdelisterne, ville der blive frigivet en
masse ressourcer, hvilket naturligvis ville
få en afsmittende virkning på prisen til
slutbrugeren, og gøre vores konkurrenceevne bedre over for udlandet.
Det er dog yderst vigtigt, at mængdelisterne tilrettes de enkelte fag, da det ellers vil få den modsatte effekt og dermed
kræve flere ressourcer end i dag.
En korrekt tilbudsliste med de rigtige
mængder, vil kunne spare rigtig mange
penge og tid i virksomheden.
Desuden vil det give et mere reelt udbudsmateriale, og priserne vil blive mere
gennemskuelige, og mere eller mindre
ydelser vil nemt kunne reguleres til gavn
for alle.

Formanden for DIB
Lars Graff
Isonord Aps

For at det digitale udbudsmateriale
skal blive en succes, er det vigtigt, at de
forskellige brancheorganisationer byder
ind med, hvorledes det skal udformes for
netop deres fag.
Vi bør som branche arbejde på at få
udformet en standard for udbudsformen,
som er tilpasset vores branche. Dette vil
kunne frigive ressourcer som vil gavne
isoleringsbranchen i fremtiden. ■

ISOVER Fire Protect® 150
TIL BRANDBESKYTTELSE AF BÆRENDE STÅLKONSTRUKTIONER
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Kan man brandisolere
ventilationskanaler med et
letvægtsprodukt af stenuld?
Af Thea Sørensen, Nordic Product Manager, ROCKWOOL A/S

For et år siden præsenterede ROCKWOOL
koncernen sin banebrydende SeaRox
6000-serie, som bestod af markant
lettere produkter til marineindustrien. Noget, som længe havde været efterspurgt
blandt kunderne. ROCKWOOL koncernen
har ved hjælp af den samme teknologi
nu udviklet en ny trådvævsmåtte, som er
markant lettere, men som samtidig opfylder alle nye krav i markedet om at være
testet med belægning.
Reduceret vægt
gør installationsarbejdet lettere
Den nyudviklede trådvævsmåtte, CONLIT®Fire Mat Alu, er 30 % lettere på runde
kanaler og 20 % lettere på firkantede kanaler sammenlignet med den traditionelle
CONLIT Alu Brandmåtte. Den nye måtte
er således det eneste letvægtsprodukt til
brandisolering af ventilationskanaler, som
også består af 100 % ren stenuld.
Det lettere produkt gør isolatørens
arbejde nemmere. Det er ingen hemmelighed at en teknisk isolatør bærer mange
kilo isolering i løbet af et år. Det nye
produkt forbedrer derfor processen med
installationen – både for håndværkeren
men også for kunden, da arbejdet vil tage
kortere tid.

Mindre vægt at løfte
for isolatøren
Hvis man antager, at en isolatør
hver dag installerer ca. 24 m2,
svarer en 20-30% vægtbesparelse
til 22-38 kg. pr dag.
Med 253 arbejdsdage i 2016
bliver det til en vægtbesparelse
på 5-10 tons /år/isolatør.
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Ventilationskanaler
kan være en brandfælde
Brandisolering af ventilationskanaler er
en vigtig opgave, der kræver omhu ved udførsel. Ventilationskanaler går igennem de
enkelte brandsektioner, og kan fungere
som en motorvej for en ildebrand, hvis de
ikke er korrekt brandbeskyttet. Derfor er
det vigtigt at læse montageanvisningen
nøje, og tage kontakt til ROCKWOOL Teknisk service i tilfælde af tvivl. Produktet er
produceret lokalt i Danmark, så ved brug
af dette produkt medvirker du til fastholdelse af danske arbejdspladser.
Ingen vedligeholdelse
giver en bedre driftsøkonomi
En markant fordel ved passiv brandbeskyttelse af ventilationskanaler er, at
løsningen, ved korrekt installation, kan
holde i hele bygningens levetid uden vedligeholdelse. Dette adskiller sig fra aktiv
brandisolering med brandspjæld, der iht.
DS 428:2011, afsnit 6, kræver én årlig
afprøvning. Anvender man passiv brandbeskyttelse betyder det altså en markant
bedre driftøkonomi.
Hvorfor er produktet sort?
CONLIT®Fire Mat Alu er testet efter de
europæiske teststandarder EN1366-1
samt EN 15882-1. Sidstnævnte indeholder et nyt krav om, at produktet skal
monteres med den belægning, som det er
brandtestet med.
ROCKWOOL koncernen har af denne
grund nøje udvalgt en særlig højmissiv
sort aluminumsfolie, som er optimal til
formålet. Når emissiviteten er høj, stråler
varmen væk fra overfladen og derved
opnås en lavere overfladetemperatur. Den
traditionelle, blanke sølvfarvede alufolie
har en lav emissivitet på ca. 0,10, hvilket
medvirker til at holde varmen tilbage i
materialet. Dette er grunden til, at man
anvender blank aluminiumsfolie på rørskåle, hvor formålet netop er at holde varmen inde i røret, så det ikke går til spilde

i omgivelserne. Ved brandisolering, ønsker
man i stedet at holde temperaturen så lav
så mulig i det upåvirkede rum. Derfor er
en højemissiv sort aluminiumsfolie ideel til
formålet.
Blødere produkt og mindre fraskær
Udover at have reduceret vægten i den nye
trådvævsmåtte, er der også sket en række
andre forbedringer. Produktet er blevet blødere, så det er lettere at holde ulden ind
til kanalen ved montering. Derudover er
der lavet to mindre overlæg af aluminiumsfolie - et i siden og et i længderetningen.
Et overlæg af aluminiumsfolie i siden gør,
at ulden holdes bedre skjult. Et overlæg
i længderetningen gør det nemmere at
snifte stød og skaber mindre spild fra
fraskær på byggepladsen. ■

For mere
information
samt bestilling
kontakt din lokale
ROCKWOOL konsulent:

Tonny Oest
Jylland og Fyn
Mobil: 20 40 26 16
tonny.oest@rockwool.com
Henrik Høst
Sjælland, Bornholm,
Lolland og Falster
Mobil: 26 66 16 16
henrik.hoest@rockwool.com

Ny, lettere
trådvævsmåtte
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Op til 30% lettere
Ubrændbar stenuld
Blødere produkt, der gør det
nemmere at arbejde med
Testet iht. EN 1366-1 med belægning

CONLIT® Fire Mat Alu
Brandklasse EI30/F60
opnås med
følgende tykkelser:

50 mm

isolering

60 mm

isolering

Læs mere på www.rockwool.dk

Brandsikring af bærende
stålkonstruktioner

Brand er en af de største trusler mod bygninger. Brand koster
menneskeliv, ødelægger ejendom og medfører dyre produktionsstop og høje omkostninger til udbedring af skaderne. Stålkonstruktioners bæreevne reduceres væsentligt, når temperaturen
stiger på grund af brand.
ISOVER Fire Protect® 150 er et enkelt og pålideligt system,
som begrænser temperaturstigningen i stålet, hjælper derfor
med at redde liv og beskytte ejendom i tilfælde af brand.
Ved udformning af en stålkonstruktion skal der tages hensyn
til, hvordan en brand påvirker stålets styrke, som reducereres
ved høj temperatur. Den temperatur stålkonstruktionen kommer
op i afhænger af placeringen, dimensionen og den passive brandbeskyttelse.
Enkelt og effektiv brandsikring med ISOVER Fire Protect
ISOVERs system Fire Protect sikrer en effektiv brandbeskyttelse
af stålkonstruktioner. Det er et hurtigt, enkelt og sikkert system
med materiale, der er nemt at arbejde med, samt få komponenter. Systemet monteres enkelt uden komplicerede og dyre
montageværktøjer.
Følgende værktøj og tilbehør anvendes:
• Isoleringskniv, sav eller rundsav
• Gummihammer
• Skruetrækker batteridrevet
• Svejsepistol
• ISOVER Fire Protect Screws
• Svejsestifter
Med ISOVER Fire Protect kan du brandbeskytte stålsøjler og
-bjælker i alle brandklasser fra R30 til R180. ISOVER Fire Protect
kan fås med vlies.
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Dimensionering
Kraftige konstruktioner har den bedste brandmodstand. Hvor hurtigt en stålkonstruktion varmes op ved en given brandpåvirkning,
er afhængig af forholdet mellem den brandeksponerede overflade og stålprofilens varmekapacitet. Dette forhold udtrykkes
gennem den såkaldte sektionsfaktor U/A. Isoleringstykkelsen for
en aktuel sektionsfaktor U/A og den brandtekniske klasse kan
udledes af tabellen i brochuren ISOVER Fire Protect.
ISOVER stiller online beregningsprogrammet ISOVER Fire Protect
Calc til rådighed, hvilket gør branddimensioneringen hurtig og sikker. Du finder programmet på isover.dk/isover-fireprotect-calc. ■

Trepartsaftalen
– uddrag med fokus på konsekvenser for uddannelser
under Byggeriets Uddannelser

Af Uddannelseskonsulent John Hvass,
Byggeriets uddanelser

Aftalen har tre indsatsområder:
1 Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
2 Flere praktikpladser – flere faglærte
3 Voksen-og efteruddannelse
Indsatsen er udmøntet i 81 aftalepunkter, som spænder fra
hensigtserklæringer til konkrete initiativer og ændringer i eksisterende regler. Nedenfor er et kort resume af de vigtigste punkter i
relation til Byggeriets Uddannelser.
1 Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
Hovedelementer på dette område er:
• Styrket overvågning af arbejdsmarkedet
• Pulje til opkvalificering inden for mangelområder
• Et mere fleksibelt uddannelsesløft
•	Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
• Mere fleksibel ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse
2 Flere praktikpladser – flere faglærte
Hovedelementerne i aftalen er:
•	Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en praktikplads og arbejdsgiverne belønnes ekstra
for at tage elever.
	Virksomheder, der har elever på fordelsuddannelser, får en
bonus på maksimalt 5.000 kr. pr. praktikårselev. Med på
listen over foreslåede fordelsuddannelser for 2017 og 2018 er
træfagenes byggeuddannelse, teknisk isolatør, anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger, men ikke murer og tagdækker.
Fordelsuddannelser vil også få øget fokus i forbindelse med
vejledningen af unge. Listen over fordelsuddannelser revideres
og opdateres en gang årligt.
• Justeringer i den samlede AUB-konstruktion.
Der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, der økonomisk belønner de virksomheder, der bidrager til at uddanne
elever, og udløser merbidrag fra de virksomheder, der kunne
have lærlinge, men ikke har det. Det gør man ved at indføre
begrebet ”måluddannelsesratio”, som via en sindrig udregning
angiver, hvor mange elever hver enkelt virksomhed bør uddanne.
På baggrund af denne ratio modtager alle virksomheder en gang
årligt et brev med en forskudsberegning af virksomhedens praktikpladsregnskab med en forventet præmie eller et forventet
merbidrag for det kommende år. Det betyder:
•	At alle virksomheder får nedsat AUB-bidraget med 295 kr. pr.
faglært medarbejder.
•	En særlig bonusordning for virksomheder, der øger elevtallet –
maks. 15.000 kr. pr. årspraktikelev om året.
•	Indførelse af et merbidrag på skønnet 27.000 kroner pr. elev,
som en virksomhed mangler for at opfylde sin andel af elever,
der skal uddannes (måluddannelsesratioen).
•	Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole, inkl.
EUX-elever. Fra 2017 hæves lønrefusionen med 7,4 %, dog til
max. 100 % af lønnen.

•	En dimensionering af de uddannelser, der bl.a. har høj arbejdsløshed.
	Der indføres adgangsbegrænsning og kvoter på uddannelser,
hvor der ikke er balance mellem elevtilgang og muligheden for
praktikpladser.
•	Kravene til praktikpladssøgende elever - de såkaldte EMMA-kriterier – præciseres.
•	Det praktikpladsopsøgende arbejde professionaliseres, og
erhvervsskolernes økonomiske incitament til at få eleverne i
virksomhedspraktik styrkes.
•	Afbureaukratisering af praktikpladsområdet.
•	
Fjernelse af barrierer i form af fx unødvendige regler, administrative procedurer og utilstrækkelig it-understøttelse, så virksomhederne oplever mindst muligt administrativt besvær med at
ansætte elever.
•	
AUB-tilskud til fx faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde
søges forenklet eller integreret praktikcentrenes og erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde.
•	Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte uddannelsesaftaler.
• VFU omdøbes til virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) og
begrænses til højst 3 uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højst 6 uger af elevens samlede praktiktid. Fremover kan
VFP kun foregå i virksomheder, der er godkendt som praktiksted.
Elever i VFP indgår i uddannelsesrelevante oplæringsaktiviteter
på samme måde som elever med uddannelsesaftale. Skal eleven indgå i produktionen, skal der fortsat foreligge en uddannelsesaftale.
•	
Delaftaler kan kun gennemføres én gang for samme elev i
samme virksomhed.
•	Korte aftaler kan kun indgås 2 gange mellem samme elev og
samme virksomhed. LUU kan dog give dispensation for en tredje
gang.
•	Forskellige regler i udskolingen ændres eller forenkles med
henblik på at sikre udskolingselevernes kendskab til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet.
3 Voksen- og efteruddannelse
•	Der nedsættes en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe den nødvendige viden for at
drøfte fremtidens VEU-system. AMU-udbudsrunden udsættes,
indtil ekspertgruppen er kommet med sine modelforslag til et
nyt voksen- og efteruddannelsessystem i maj 2017.
•	Reglen om, at der kun kan udbetales VEU- godtgørelse for
maksimalt 7,4 time pr. dag, afskaffes.
•	Der skabes mulighed for at modtage VEU-godtgørelse ved fysisk tilstedeværelse 25 % af undervisningstiden (i dag 50 %).
•	Forhøjelse af deltagerbetaling på kurser i fælleskataloget
indført med finansloven for 2016 tilbagerulles. ■
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ArmaComfort AB og ArmaComfort AB Alu:

Effektive
støjkontrolløsninger
til regn- og spildevandsrør
Armacell tilbyder nu særdeles effektive produkter til støjkontrol, der desuden er
helt enkle at installere. ArmaComfort AB og ArmaComfort AB Alu er specielt
fremstillet til isolering af regn- og spildevandsrør. Sammenlignet med traditionelle
løsninger, hvor der ofte isoleres med flere lag, sikrer Armacells akustiske
isoleringsmaterialer en forbedret støjreduktion samtidigt med, at isoleringstykkelsen er reduceret. ArmaComfort-produkterne er fleksible og kan monteres på
steder, hvor der er meget lidt plads.
Støjkontrol: Med de nye ArmaComfort
AB-produkter tilbyder Armacell løsninger,
der giver optimal lydisolering og er
nemme at installere

Meget effektive
støjkontrolløsninger
En af de hyppigst forekommende kilder
til gener i hjemmet og på arbejdspladsen
er støj. Lyd fra spildevandsledninger og
indvendige tagvandsrør opleves som
særligt generende. Støjen fra vand, der
løber ned, overføres via ubeskyttede rør
til væg- og loftselementer og herfra til
tilstødende rum. Med ArmaComfort AB og
ArmaComfort AB Alu tilbyder Armacell nu
meget effektive løsninger til støjkontrol,
som er udviklet specielt til dette område.
Test udført af det franske certificeringsinstitut Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB) viser, at der i et
Geberit tagafløbssystem med ArmaComfort AB kan opnås en reduktion af
lydtryksniveauet i luften på 16 dB (A) ved
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en vandstrøm på 2 l/s. På et almindeligt
PVC-rør, hvor de vibrationer, der forårsages
af strømmende vand, er kraftigere på grund
af det lette materiale, kunne der opnås en
støjreduktion på 12 dB (A). Det menneskelige øre opfatter en reduktion på 10 dB (A)
som en halvering af volumen. Sammenlignet med traditionel akustisk isolering
sikrer ArmaComfort AB en meget større
reduktion af støjniveauet samtidigt med,
at isoleringstykkelsen er reduceret. De nye
materialer har særdeles gode akustiske
dæmpnings- og isoleringsegenskaber i hele
det frekvensområde, der er relevant for bygningsakustik – uanset, om de installeres
på rørledninger af støbejern eller plastik.

Lav røgtæthed i tilfælde af brand
Produkterne har særdeles gode brandegenskaber: Med B-s1,d0 opnåes med
ArmaComfort AB Alu den bedste brandklasse for organiske produkter i den
europæiske SBI-test. Desuden passer
den flotte sølvfarvede aluminiumsbelægning rigtig godt til de metalbeklædte
installationer i de områder, hvor rørsystemer er synlige. ArmaComfort AB er en
isoleringskonstruktion med lukkede celler
på basis af Armaflex og forebygger derfor
yderst pålideligt kondensdannelse på
rørledningerne.

Fleksible og robuste
De nye akustiske isoleringsmaterialer er
fleksible, men har samtidigt en hårdere
overflade end traditionelle Armaflex-produkter. De installeres på samme måde
som elastomere isoleringsprodukter, og
der kræves ikke specialværktøj. Til limning af ArmaComfort-produkter anvendes
de afprøvede og testede Armaflex-klæbemidler. Derudover er langsgående sømme
desuden beskyttet med egnet, selvklæbende tape. Materialernes reducerede
vægtykkelse er en fordel under installationen, da plads ofte er en vigtig faktor i
disse anvendelsesområder.

i planlægningen og udføres korrekt, både
under opførelsen af nye bygninger og i forbindelse med renovering af eksisterende
byggeri.
Tekniske planlæggere af bygningsservice og VVS-firmaer skal medregne
de øgede krav, som beboerne stiller,
og fortsat arbejde på at forbedre deres
støjkontrolløsninger. En effektiv lydisolering forbedrer komforten i boligen og øger
ejendommens værdi.

Tip
De nye akustiske isoleringsmaterialer
præsenteres også i en video, der kan ses
på YouTube og på www.armacell.de ■

Flere oplysninger om Armacell
findes på www.armacell.com
eller www.armacell.de.

Lyden af stilhed: Skab et stille

Støjkontrol bliver stadig vigtigere
Støj er blevet et af de største miljøproblemer i vores tid. På arbejdet, i offentlige
bygninger eller i hjemmet er der nærmest
ikke noget, der generer os mere end
støj. Selv om den akustiske isolering på
udvendige bygningselementer er god,
kan generende støj inde i bygningen i høj
grad være med til at forringe livskvaliteten. Følgerne af dårlig akustisk isolering
bemærkes ofte først, når bygningen tages
i brug, og så er det som regel meget dyrt
at afhjælpe dem. Det er derfor af største
betydning, at foranstaltningerne til beskyttelse mod støj konsekvent medtages

miljø med ArmaComfort AB

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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Skoler og virksomheder går
sammen om flere elever til teknisk
isolatøruddannelsen
Siden 1. november 2015 har Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget arbejdet med projektet ’Elevtilstrømning og praktikpladsdækning i Isolatørfaget’.
Status her et år efter projektets start er, at projektet har
været og stadig er en succes. Igennem det sidste år er skoler og
virksomheder i fællesskab gået sammen om at øge kendskabet
til samt informere grundforløbselever om de mange muligheder,
der ligger i Teknisk Isolatøruddannelsen.

Det gør en stor forskel,
at det er branchen selv,
der kommer ud og tager ansvar
I sidste nummer af DIB Teknisk Isolering opfordrede direktør i
Persolit A/S, Jesper Øland, virksomhederne til at tage ansvar
for elevsituationen, og projektets konsulent John Kristensen
fortæller, at både skoler og virksomheder lokalt har gjort et stort
stykke arbejde.
”Projektet kører rigtig godt – tilbagemeldingene efter vores
introduktion af uddannelsen på skolerne, er meget positive, og
man ser frem til virksomhedernes besøg i 2017, for endnu en introduktion for skolen nye grundforløb 1 elever, så målet med, at
skabe kontakt skoler og Isolerings virksomheder imellem, synes
at være lykkedes, vi mangler endnu at præsentere uddannelsen
i nogle områder, men projektet har først udløb i marts 2017”,
fortæller John Kristensen.
John Kristensen har erfaringer fra et lignende projekt og har
været tilknyttet det nuværende projekt fra starten. Et af indsatsområderne har blandt andet været at etablere et tæt samarbejde
mellem branchen og de lokale erhvervsskoler.
Indtil videre er der indgået samarbejde med 7 erhvervsskoler, og på spørgsmålet om, hvorfor skolerne har interesse i
at informere om uddannelser, de ikke selv udbyder, lyder det
opmuntrende svar: ”Skolerne er i bund og grund interesserede
i, at eleverne får en uddannelse – ikke nødvendigvis hvilken. Det
er jo ikke 20 elever, der vælger teknisk isolatør-uddannelsen,
fordi vi holder et info-cafe-arrangement, men måske 1 eller 2
elever. Herudover er det økonomisk set også bedre for skolerne,
at de unge kommer ud i en praktikplads, end at skolen har dem i
skolepraktik”.
Praktikpladsen.dk
Som nævnt i seneste udgave af DIB er det afgørende, at virksomhederne annoncerer med deres ledige lærepladser på www.
praktikpladsen.dk. Hvis branchen vil tiltrække elever, skal ledige
praktikpladser være synlige. Derfor arbejdes der i projektet på at
få virksomhederne til at oprette lægge deres ledige elevstillinger
på praktikpladsen.dk.
Projektet udløber med udgangen af 2016, men Det Faglige
Udvalg har søgt om en tre måneders forlængelse, fordi det er vigtigt, at virksomhederne selv tager over og får etableret og fortsat
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Af Rasmine Reeh kommunikationsmedarbejder Byggeriets Uddannelser.

samarbejdet med skolerne. For at sikre balancen mellem udbud
og efterspørgsel – praktikpladser og elever – er der brug for, at
flere unge fremover vælger isolatøruddannelsen. Som det er nu,
savner branchen grundlæggende flere elever for at kunne sikre
den rigtige elev til den rigtige praktikplads.
”Det er afgørende, at kendskabet til uddannelsen øges, så
virksomheder og elever også i stigende grad kan ’vælge’ hinanden” fortæller John Kristensen og slutter af:
”Ønskescenariet ville selvfølgelig være, at der kom flere om
buddet. I et elev-arbejdsgiverforhold er blandt andet kemi helt
afgørende, og det ville på sigt give både gladere elever og virksomheder, hvis uddannelsesaftalen var et spørgsmål om valg og
ikke af nødvendighed”. ■

WE DO THE JOB

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

www.norisol.com
+45 7011 7744

Støjende industrianlæg?
ROCKWOOL Technical Insulation tilbyder en række standardløsninger,
nu med dokumenteret effekt
Det er nu dokumenteret, at du kan opfylde DS/ISO 15665-standarden ved at bruge
ProRox-standardprodukter og typiske installationsmetoder- og dermed opnå et konkurrence
dygtigt og ubrændbart isolerings system, der kombinerer lyd og termisk isolering.
Baggrundslyde og uønskede lyde (støj)
er almindelige i hverdagen, og i nogle
tilfælde kan de være direkte skadelige.
Støj kan føre til træthed, stress og
hjertelidelser og kan være indirekte årsag
til sygdom. Koncentrationstab kan have
konsekvenser på din arbejdsplads!
Det er anerkendt at man kan isolere
industrielle rørsystemer for at reducere
støj, men tidligere har det været begrænset med dokumentation for støj isolerende systemer til rørledninger.
DS/ISO 15665 giver retningslinjer for
støj isolering af rør og ventiler – dels generelle generiske specifikationer og dels
et prøvnings system for at verificere de
enkelte systemer. Det har tidligere været
praksis blot at anvende de generiske
specifikationer, men med øget forståelse
for vigtigheden af støjdæmpning, så er
der stigende krav også for dokumentation
for isolerings systemernes støjdæmpende
effekt efter DS/ISO 15665’s prøvnings
system.
Den stigende opmærksomhed på
"akustisk komfort" rækker langt forbi
industrianlæggenes mure: Støj forårsager
også skader på mennesker og miljø i de
umiddelbare omgivelser.
En effektiv genvej til isolering mod støj
Det er velkendt, at ProRox-systemerne
fra ROCKWOOL yder fremragende termisk
og akustisk isolering. Produkternests
varmeisoleringsværdier får som regel
størst opmærksomhed. Men nu tilbyder
ROCKWOOL Technical Insulation også uafhængig dokumentation for egenskaberne
af en række almindelige ProRox-systemer
i forhold til lydisolerings klasserne i DS/
ISO 15665.
Testene er blevet udført af den anerkendte test og rådgivningsvirksomhed
Peutz i Holland, Den største fordel er,
at den akustiske dokumentation fra det

tekniske isoleringssystem – sammen
med de termiske beregninger fra f.eks.
ROCKASSIST, kan fremlægges allerede i
planlægningsfasen, og dermed dokumentere kompatibilitet med systemspecifikationerne. Test dokumentation kan fås hos
ROCKWOOL Technical Insulation.
ISO 15665
ISO 15665 blev fastlagt i 2003. Standarden omfatter lydisolering af rør, ventiler
og flanger. For de tre præstationsklasser
A, B og C defineres tre konstruktionsmodeller, som overholder disse klasser.
Driftsområdet begrænses til akustisk
isolering af runde rør med en diameter på
cirka 1000 mm med deres umiddelbart
tilhørende dele.
De tre klasser A, B og C er opdelt i de
tre underklasser 1, 2 og 3. Standarden
foreskriver den minimums-støjreduktion,
der skal opnås for hver klasse, samt
for hver mellemfrekvens i de forskellige
oktavbånd.
De ligeledes relevante NORSOK og
CINI-retningslinjer er baseret på ISO-stan-

Klassiske konstruktioner med ProRox PS
960 rørskål og pladekappe i overensstemmelse med ISO 15665.

Vil du vide mere?
www.rockwool-rti.dk eller kontakt ROCKWOOL Technical Insulation
Nordic Sales Manager Peter Kure på telefon 29252171

darden. I visse tilfælde bruges i praksis
strengere standarder. Et eksempel på
dette er Shells DEP-specifikation, som
også bruges uden for Shell.
I testene, der blev udført af Peutz, blev
ProRox-systemerne installeret som man
vil gøre i praksis . Testsituationen forudsætter almindeligt tilgængelige systemer,
monteringsprocedurer og variabler, og
derfor kan både slutkunden, isoleringsvirksomheden og konstruktøren regne
med den akustiske præstation for det
pågældende system. Derfor er særlige
modifikationer unødvendige, så længe det
valgte ProRox-system svarer til klassen
i ISO 15665 og/eller Shell DEP D2. Her
forudsættes naturligvis, at installationen
udføres korrekt.
Støjkilder og dæmpning af støj
Støj i industrianlæg kan stamme fra
forskellige kilder - de mange kilometer rør
i et almindeligt kemisk eller petrokemisk
anlæg udsender støj som følge af fx
strømning og turbulens, kondensering og
trykvariationer. Installationens komponenter kan også transportere støj. Der
kan være pumper, kompressorer og deres
strømforsyningsenheder. Almindelige
støjkilder er også ventiler og andet udstyr,
der påvirker trykket samt rørsystemernes
opbygning.
ROCKWOOL Technical Insulation har
testet en række støjreducerende løsninger, bl.a. løsninger baseret på ProRox
PS-rørskåle og trådvævsmåtter. Grundlaget for disse systemer er ganske enkelt
den traditionelle ProRox isolering med metalbeklædning. Hvis mere krævende standarder skal opfyldes, kan der monteres et
lag af yderligere lyddæmpende materiale
mellem isoleringen og beklædningen.
I særlige tilfælde, hvor kunden kræver
endnu større reduktion af støjniveauet,
opnås resultaterne gennem et system
med flere lag.
En oversigt over de akustiske løsninger
samt en informativ animation findes på
www.rockwool-rti.dk. ■
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DIB – medlemsmøde
4. november 2016 – Nyborg
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening afholdte medlemsmøde
fredag den 4. november 2016 i samarbejde med Saint-Gobain A/S ISOVER
på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.

Medlemsmødet var velbesøgt med godt 70 deltagere, som var
vidner til et bredt program som spændte vidt, fra digitale udbud
med tilbudsgivning, projektstyring som materialebestilling, lønregnskab, fakturering til overenskomstforhandling 2017, lærling
situation og nye materialer fra ISOVER, montagevejledninger,
brandisolering/- test etc.
Digital tilbudsgivning og Projektstyring
DIB’s formand Lars Graff gav et indblik i den digitale verden med
den papirløse opmåling, med mængdeudtræk fra digitale tegninger, tiderne med fremsendelse af flere kasser med tegninger for
tilbudsgivning er ved at være passe`, tegninger og beskrivelse
bliver fremsendt digitalt, man trækker mængder ud fra tegninger
digitalt og overføre / indfører dem evt. i DIB’s eller eget kalkulationsprogram, og overfører resultaterne til tilbudslisten, og er
dermed klar til fremsendelse af tilbud. Alt sammen uden brug af
papir.
Digital projektstyring var efterfølgende på programmet ved
virksomheden Minuba Aps, direktør Casper Hassø Nielsen
præsenterede det til virksomheden IC Isolering Aps leverede
program, og gennemgik muligheder for egen og montørers tidsbesparelser og fejlminimering ved brug af projektstyring. Programmet kan håndtere alt fra ordrebekræftelsen, materialebestilling,
lønafregning frem til og med fakturering, så dagligdagen kører
uden brug af papir, arbejdssedler, dagsedler og ugesedler, derudover er det et godt værktøj til den løbende kvalitetssikring.
Direktør Morten Offenbach IC Isolering Aps udtrykte glæde
over systemet, som er brugervenligt både på kontoret og ude i
marken. Morten er helt sikker på, at han i det daglige sparede en
del tid på dette system, dog skal der ved opstart afsættes tid til
at få programmet indkørt i dagligdagen.
Lærlinge - trepartsforhandlinger
John Kristen fra jkr-projekt orienterede om sin opgave med synliggørelse af isoleringsuddannelse, og rekruttering af lærlinge og
flere praktikpladser.
Der er udvalgt 13 tekniske skoler fordelt rundt i rundt i
Danmark, hvor der gøres en særlig indsats for synliggørelse af
uddannelsen. Den tekniske isoleringsuddannelse bliver markedsført for grundforløb 1 elever, elever der står over for, at skulle
vælge uddannelses retning. Målsætningen med projektet er, at
kendskabet til den tekniske isoleringsuddannelse skal øges og
gerne med når de ungen vælger uddannelse – på lige fod med
tømrer, struktører, smede etc.
Samtidig med besøget på skolerne besøger John også virksomhederne i området, så der skabes kontakt mellem skole og
virksomhed, en kontakt der er vigtig for det videre samarbejde i
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de kommende år, da det er et langt sejt træk der skal til, for at
øge kendskabet til faget.
Bla. har skolerne i Hjørring og Odense afholdt en event, hvor
repræsentanter fra virksomhederne Norisol A/S og Persolit A/S
deltog, tilbagemeldingerne fra skolerne er meget positive, og de
ser frem til, at blive kontaktet næste år for endnu en orientering
for deres nye elever.
De fleste virksomheder efterspørger i dag kvalificeret arbejdskraft, men desværre er indgåelse af uddannelsesaftaler på sit
laveste gennem mange år. I 2015 blev der uddannet 20 svende,
i 2016 18 svende og i 2017 vil der blev uddannet 13 svende.
Behovet og dermed målsætningen er, at der mindst uddannes
25 svende årligt og helst 30 svende for at holde en veluddannet
arbejdskraft i branchen.
Pga. de unges manglende kendskab til uddannelse, er det
vigtigt at bruge en af eleverne kendte søgemuligheder – alle elever bliver undervist og gjort bekendt med praktikpladsen.dk - så
Husk, at 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.
John berørte også trepartaftalen på uddannelsesområdet, der
på nuværende tidspunkt ikke er helt klar i detaljer.
Den tekniske isoleringsuddannelse bliver oprettet som fordelsuddannelse, hvilket betyder, der bliver gjort en særlig indsat for
at få elever til branchen. Det betyder, 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.
Lønrefusionen, mens lærlingen er på skole, stiger pr. 1. januar
2017 med ca. 7 %.
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
formentlig op til 15.000 kr. pr. lærling. De virksomheder, der ikke
lever op til måltallet, vil blive ”straffet” med et merbidrag på ca.
27.000 kr. pr manglende lærling.
Skemaet for direkte omkostninger for et uddannelsesforløb for
en lærling over 20 år, men under 25 år, hvor uddannelsen starter
efter gennemført 2. grundforløb og med en uddannelseslængde
på 3 år blev gennemgået.
En lærling koster i direkte udgifter efter lønrefusion 183,44
kr./time i gennemsnit over uddannelsesperioden. Beregningsskemaet kan hentes på DIB’s hjemmeside www.dibnet.dk
AMU – Syd i Kolding godkendt til Teknisk Isolatør Uddannelsen
Teknisk Isolatør uddannelsen har gennem mange år haft en
udfordring ved, at der kun var en skole, placeret i Audebo ved

Holbæk, som noget nyt er AMU- Syd i Kolding blevet godkendt
til hele den tekniske isoleringsuddannelse med ikrafttrædelse
august 2017. dette vil forhåbentlig betyde en øget tilgang til
uddannelsen i det Jyske.
Overenskomstforhandlinger 2017
Michael Nordahl Heyde, underdirektør i DI orientrede om den
kommende overenskomstfornyelse pr. marts 2017. På DI’s
overenskomstområde skal der fornyes overenskomster for ca.
350.000 ansatte fordelt på godt 200 overenskomster. Heraf
udgør Isoleringsoverenskomsten godt 1.000 timelønnede. På
hovedoverenskomsterne regner man med et gennembrudsforlig
primo februar. Når rammen for overenskomstfornyelse så er lagt
intensiveres forhandlingerne på de øvrige overenskomster, her
Isoleringsoverenskomsten.
Bliver man ikke enige inden den 1. marts 2017, vil Forligsinstitutionen forventeligt udsætte konflikten, således den tidligst vil
kunne indtræde primo april 2017.
I forhandlingsudvalget fra DIB deltager Lars Graff fra Isonord
ApS, Sven Pers fra Persolit A/S, Marc Roolfs fra Delta Teknisk
Isolering Aps og John Kronvald fra Norisol A/S er suppleant.
Nye materialer -montagevejledning
Saint-Gobain A/S ISOVER præsenterede deres sidste nye materialer, Ultimate Easy Cut, Pipe penetrations etc. Se i øvrigt artikler
i dette blad.

Montagevejledning for brandisolering og de tilhørende brandtest blev gennemgået.
Saint-Gobain A/S ISOVER har nu afsat en medarbejder der
alene skal tage sig af vejledning af arkitekter og rådgivere om
teknisk isolering, med henblik på at gøre opmærksom på de udfordringer der bla. er med at få plads til isoleringen iht. DS452.
Teambuilding
Træner for BSV og tidligere assisterende landstræner for herrelandsholdet Peter Bredsdorff-Larsen kom med et spændende
og inspirerende foredrag med fokus på ledelse og teambuilding.
Hvordan man får samarbejdet til at fungere bedre, gør plads til
forskelligheden og talentet hos den enkelte og dermed skaber de
bedste resultater for virksomheden.
Foredraget var kreeret med ikke kedelige håndboldanekdoter
fra hans mangeårige virke som håndboldtræner.
Uden for håndboldbanen har Peter, som leder i erhvervslivet
og selvstændig konsulent, opnået bred erfaring med træning og
udvikling af ledere, teams og organisationer, og har holdt foredrag for virksomheder og organisationer.
Manuskriptforfatteren og stand-up komikeren Brian Mørk afsluttede middagen med livets paradokser på hans meget cool og
afslappet stil, med ham selv som personen for hans jokes.
Brian Mørk har godt 10 år i branchen kendt fra det populære
talkshow ”Brian Mørk show” på TV2 Zulu og tidligere ” Mørk &
Jul” et satireprogram med Simon Jul Jørgensen. ■

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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Løbede overblik
skaber overskud
”Løbende overblik skaber overskud”, sådan
lyder det fra Morten Offenbach, ejer af det
nystartede isoleringsfirma 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.
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.
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. 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”.
Nogle af de fordele IC Isolering ser
ved Minuba:
• Eliminering af arbejds- og udesedler
• Korrekt fakturering
• Løbende overblik over projekter
• Glade og engagerede medarbejdere
• Administrativ tidsbesparelse

Kontakt:
Telefonnummer: 92 15 60 50
mo@ic-isolering.dk
Om
Minuba er et unikt sagsstyringssystem,
der integrerer hele arbejdsprocessen fra
den første kundekontakt til evaluering af
den færdige opgave. Systemet skaber
overblik og håndterer håndværksvirksomhedens ressourcer, arbejdsopgaver,
tidsanvendelse og kvalitetssikring samt
profitabiliteten af den enkelte opgave og
hele virksomheden.
For at fremme effektivisering af
kundens drift integrerer Minuba til en
lang række branchespecifikke systemer
og andre IT-programmer, for at data fra
driften kan videreføres i disse andre
systemer, herunder ikke mindst til de
relevante og gængse regnskabssystemer,
bl.a. e-conomic.
Se mere på http://minuba.dk ■
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LANDSDÆKKENDE SALG OG SERVICE
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Kolding
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Aarhus
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
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Isocover sætter turbo på
isolering på Teglholmen
Alle de tekniske installationer på det nye boligbyggeri Karré G og Karré I på
Teglholmen bliver beklædt med Isocover beklædning fra Øland frem for
pladekapper. Større fleksibilitet og hurtigere montering er årsagen til valget.

330 lejligheder fordelt på to boligkomplekser opføres i øjeblikket
på Teglholmen under ledelse af V8 Construction og med GL-VVS
som installatør af al VVS, ventilation og teknisk isolering. De to
skarpt styrede byggeprojekter sætter nye standarder for teknisk
isolering i storskala, som foregår i et hidtil uset tempo.
GL VVS’ isoleringsafdeling har valgt Isocover beklædning fra
Øland i stedet for de traditionelle pladekapper, fordi det giver en
nemmere arbejdsgang og samtidig sparer tid i planlægnings- og
monteringsfasen.

Perfekt til store projekter
-Jo større og mere kompleks en opgave er, desto større er behovet for den fleksibilitet, man opnår med Isocover. Man skal være
lidt mere omhyggelig med isoleringsarbejdet og sørge for, at
lamelmåtterne sidder mere præcist og stramt, når man arbejder
med beklædningen, men vores erfaring er, at den tid, du bruger
dér, hurtigt tjener sig ind, siger Steen Almsgaard.
- Mange sværger til pladekapper, fordi det er pænere, men
det har jo ikke den store betydning på et tag. Både for os som
montører og for bygherre er det mere fordelagtigt at vælge et
materiale, der er fleksibelt, nemt at arbejde med, og som er 100
pct. vandtæt og isoleringsbeskyttende. Det giver i sidste ende et
bedre slutresultat, siger han.
Øland har også leveret alle ventilationskomponenter til byggeriet. Alle lejligheder er udstyret med komfortventilation. ■

Mere fleksibelt end pladekapper
-Modsat pladekapper, som både kræver en montør til opmåling,
produktion på værksted og logistik i forbindelse med ophejsning
til taget, kan vi med Isocoveren gå i gang med montagen fra dag
ét. Vi bestiller bare et antal ruller og så er vi klar. Løber vi tør,
kan vi med et enkelt telefonopkald få leveret nye ruller næste
dag. Og måler vi forkert under montagen, kan vi klippe i beklædningen og bruge den et andet sted. Det er super fleksibelt og
effektivt, siger Steen Almsgaard, ejer af GL-VVS.
GL-VVS har arbejdet med Isocover på et par mindre sager,
men har ikke tidligere brugt materialet i et projekt i denne skala.
Øland har til de to boligblokke leveret over 2.000 kvm. Isocover
og Isover lamelmåtte til kanaler samt en betragtelig mængde
isolering til rørinstallationerne. Det er den største enkeltordre på
Isocover, Øland hidtil har modtaget.
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ULTIMATE - en innovativ mineraluld
ULTIMATE er resultatet af mange års
forskning og udvikling hos ISOVER.
ISOVER er mest kendt for glasuld men
producerer også stenuld. De store fordele
ved glasuld er blandt andet gode termiske
egenskaber, lav vægt, høj komprimeringsgrad og optimal lydisolering. Omvendt har
stenuld nogle fordele, når det kommer til
brandsikring. Alle disse gode egenskaber
fra glasuld og stenuld kombineres i et og
samme materiale, nemlig ULTIMATE.
Unikke egenskaber
ULTIMATE tilbyder markedets bedste
termiske egenskaber indenfor mineraluld,
hvilket åbner unikke muligheder for at
overholde kravet til installationens energiforbrug med reduceret isoleringstykkelse.
Lette produkter; ved brandisolering af
cirkulære ventilationskanaler er ULTIMATE
mere end 30 % lettere end et stenuldsalternativ, hvilket sikrer et bedre arbejdsmiljø. Høj komprimeringsgrad indebærer
at en rulle ULTIMATE Wired Mat er dobbelt
så lang sammenlignet med en tilsvarende
i stenuld. Det betyder mindre materiale-

spild ved tilskæring, mindre transportbehov til pladsen og mindre tidsforbrug
til at hente materiale og bortskaffe
emballage under montagen. ULTIMATE er

i den bedste brandklasse, Euroklasse A1,
ubrændbart materiale. Det betyder at Ultimate kan bruges i alle bygninger, uanset
bygningens højde og brandkategori. ■

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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Pladsbesparelser med HVAC system!
isoleret rørbærer, kan man blive nødt til
at isolere med 30-50% ekstra for at kompensere for det ekstra varmetab.

Anvendes der ikke isolerede rørbærersystemer, bliver man nødt til at øge
isoleringstykkelsen med 30-50% for at
kompensere for det ekstra varmetab.
DS 452 3. udgave trådte i kraft den 1.
december 2013. Siden den 31. maj 2014
skal isolering af tekniske installationer
udføres i henhold til denne udgave.
DS 452. 3. udgave indeholder en
række bestemmelser, der har til formål
at opnå en forsvarlig projektering og
udførelse af termisk isolering af tekniske
installationer samt bl.a. at begrænse
energitab.
I den revideret standard angiver
isoleringsklasserne mindstekrav til, hvor
meget de enkelte installationsdele skal
isoleres. For hver isoleringsklasse er defineret maksimal lineær U-værdi (W/mK)
for rør. De enkelte isoleringsmaterialers
Lambdaværdi (isoleringsevne) anvendes

til beregning af den eksakte isoleringstykkelse. Derudover skal der tages højde for
måden hvorpå rørene er hængt op. Hvis
der er anvendt bæringer med metaldele,
som gennembryder isoleringslaget, altså
ikke isolerede bæringer, skal der kompenseres med ekstra isoleringstykkelse
grundet varmebroer.
Iht. Beregninger iht. DS/EN ISO
12241, har man et ekstra varmetab på
15% i bygninger og 25% udenfor bygninger
på grund af varmebroer fra bæringer.
Denne gennemsnitsbetragtning skal
benyttes, med mindre varmetabet for hver
enkelt bæring beregnes, og der kompenseres for disse i isoleringstykkelsen.
Eksempler på beregning af isoleringstykkelser for at opnå en bestemt
isoleringsklasse, viser hvor stor betydning
en isoleret rørbærer har for installationen
af isolering. Hvis man ikke anvender en

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

Med HVACsystem
er det nemmere at overholde:
DS452;3 (termisk isolering af tekniske
installationer)
DS 1102 (afstande på færdigisolerede
installationer)
•	Ved anvendelse af HVACsystem kan
man reducere isoleringstykkelsen på rørisoleringen med op til 50% og dermed
opnå stor pladsbesparelse.
•	Produktet leveres i alle isoleringstykkelser og til alle rørdimensioner op til
Ø612 mm
•	Leveres med en PVC- eller aluminiumsfolie passende til de mest anvendte
isoleringsmaterialer
•	Leveres som sæt inkl. Rørbøjle
•	HVACsystem sikre med en varmeledningsevne på 0,023 W/m*K, en mindst
lige så god isolering ved ophæng som
ved resten af rørisoleringen.
•	Temperaturområde – anvendelsestemperatur -45° / + 120° (specialløsninger
til max 200°) ■

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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Rør og tanke skal opmærkes
med GHS-symboler
Af Anne Hornhaver, ECK

Den 1. juni 2017 er skiftedagen hvor al
faremærkning af kemikalier og farlige
blandinger overgår til GHS-symbolerne.
De røde rombeformede GHS-symboler
erstatter denne dato, de kendte orange
faresymboler, der helt udgår.
GHS-symbolerne indføres som en
del af CLP-forordningen, som omhandler
regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og kemiske
blandinger der markedsføres i EU. Ét af
de overordnede formål med CLP-forordningen er, at oplyse og advare forbrugerne
om kemikaliernes farlige egenskaber, på
en ensartet måde.
Mange er ikke opmærksom på, at
CLP-forordningen ikke udelukkende
omhandler emballering og mærkning af
slutprodukter, men at den også gælder
kemikaliernes opmærkning når de benyttes i produktionsmiljøer, som en del af
andre produkter eller når de farlige stoffer
og blandinger bruges til rengøring af produktionsrør, - tanke og -beholdere.
CLP-forordningens normer er gældende
i produktionsleddet, såfremt et kemikalie
klassificeres som værende farligt, skal
det opmærkes med faresymboler igennem hele produktionsvejen fra produktionsvirksomheden til forbrugeren.
Klassificeringen af farlige stoffer
og blandinger fremgår af hvert enkelt
produkts nye og/eller ajourførte sikkerhedsdatablad. Derfor kan man ikke blot
erstatte de orange faresymboler direkte
med de nye GHS-symboler, uden at kontrollere de nye sikkerhedsdatablade.
Produktionsvirksomheder er forpligtet
til at opmærke deres tanke, beholdere og
synlige rørsystemer indeholdende farlige
stoffer og blandinger med relevante faresymboler i forhold til produktets klassificering.

Mærkningen kan med fordel suppleres
med yderligere information om kemikaliets navn og/eller formel, i bestræbelserne på at informere og hjælpe personer
som kommer i nærheden af kemikaliet
bedst muligt. Korrekt opmærkning af
tanke og rør i produktionen er med til at
sikrer medarbejderne en bedre indsigt i
installationerne, og kan ved uheld være
direkte medvirkende til at der vindes
kostbar tid og at skader på medarbejdere
og udstyr begrænses.

UN 1090
Acetone

Én af de virksomheder der hjælper
med implementering af GHS-mærkning
i danske produktionsvirksomheder er
Ejnar C. Kjeldsen A/S (ECK). Ifølge Martin
Bonnor fra ECK, er mange produktionsvirksomheder naturligvis forberedte på de
ændringer der sker når CLP-forordningen
træder i kraft næste sommer, og mange
er allerede i gang med, at ændre faremærkningen i deres produktion.
Helt afhængigt af det aktuelle produktionsanlæg, kan opdateringen af faresymbolerne enten foregå løbende som en del
af den generelle vedligeholdelse eller som
et selvstændigt projekt, som har til formål
at efterleve CLP-forordningens krav. Uanset om produktionsvirksomheden vælger
at lade en isolatør eller anden professionel servicevirksomhed udfører opgaven
eller vælger at udføre opdateringen selv,
så kan ECK råde og vejlede om rør- og

tankmærkning i forhold til overholdelse af
CLP-forordningen.  
Korrekt mærkning af rør kan være en
omfattende og tidskrævende opgave, idet
opmærkningen skal anbringes synligt
med hyppige mellemrum, ved retningsændring, tæt på ventiler og på begge sider af
døre og vægge. Og her kan isolatørerne
gøre en positiv forskel for produktionsvirksomhederne, ved at bistå med professionel rådgivning samt praktisk udførsel af
korrekt montering af manglende faresymboler og/eller komplette rørmærkning.
Det kan være en økonomisk fordel, at
indregne rørmærkning så tidligt som muligt ved etablering af nye produktionsanlæg. På den måde kan opmærkning af rør
blive en naturlig del af opbygningsfasen
og ikke en efterfølgende ekstra udgift.
Montører og isolatører kan med fordel inkludere rørmærkning i deres tilbudsmateriale og/eller arbejdsrutiner, som en ekstra serviceydelse overfor deres kunder,
når de alligevel skal arbejde på rør-anlægget. Ved at inkludere rørmærkning som en
del af isolatørernes arbejde, vil kunderne
sikkert opleve nedsat nede-tid og dermed
forøget produktivitet, hvilket kan betyde
forøget kundetilfredshed og stærkere
kundetilknytning.
Martin Bonnor anbefaler desuden
altid virksomheder uden farlige stoffer og
blandinger i deres rørsystemer og beholdere, at opmærke deres rør med tydelig
flowretning og rørindhold-betegnelse,
for at forøge den generelle sikkerhed
for medarbejderne samt for udefrakommende servicemontører. Har en produktionsvirksomhed allerede opmærket deres
rørsystemer med indhold og flowretning,
kan det være tilstrækkeligt at eftermontere relevante GHS-faresymboler og
dermed ikke udskifte hele opmærkningen,
for at overholde CLP-forordningen.
• GHS = Globally Harmonised System of
classification
and labeling of chemicals
• CLP = Classification, Labelling and
Packaging ■

Se mere info på:
www.mst.dk – Miljøstyrelsen
www.at.dk - Arbejdstilsynet
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Energi- og komfortrenovering har løftet medarbejdertilfredsheden i Borgerservice i Kolding
Glade medarbejdere og penge sparet på varmeregnskabet. Det er nogle af resultaterne
efter en markant energi- og komfortrenovering af Borgerservice Kolding.

FAKTA

Bygherre: Kolding Kommune
Projektleder: Ole Lund, Kolding Kommune
Energikoordinator: Lars Højensgaard, Kolding Kommune
Rådgivende arkitekt: Lars Edmund A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise, Bisgaard-Boysen
Facadeelementer: Tarpgaard
Materialeleverandører: Saint-Gobain Glassolution og
Schüco Saint-Gobain ISOVER
Entreprisesum: 1.200.000 mio.
Kontakt: ESCO Manager, Saint Gobain Denmark A/S:
Peter Hedegård (Mobil: 22 68 95 12)

Nogle af de mest kendte klager fra medarbejdere i kontormiljøer, skoler og børnehaver er klager over træk, kuldenedfald og
problemer med at styre temperaturen. Disse temaer var tidligere
også til debat mellem ledelse og medarbejdere i Borgerservice,
Bredgade, Kolding.
Men den situation er nu ændret efter udskiftning af vinduespartier, efterisolering og tætning af klimaskærmen. Resultat
er en markant højere medarbejdertilfredshed, fornyet komfort i
bygningen og markante energibesparelser.
”Det har stor betydning for os, at personalet trives i bygningen
– ikke bare om formiddagen, men hele dagen. Derfor er vi meget
tilfredse med den komfort, som det har medført at få udskiftet
vinduerne, efterisoleret og gjort bygningen tæt. Og som økonomichef i kommunen er det naturligvis positivt at se en faktisk
besparelse på godt 33 % sammenlignet med året før” udtaler
John Burchardt, Økonomichef, Kolding Kommune.
Renoveringsløft
Bygningen, som Borgerservice har til huse i, er en traditionel rødstensbygning fra 1980. I sommeren 2015 blev et renoveringsløft
i form af nye vinduespartier med vacuum isolering i brystningspartierne gennemført. På denne måde blev det muligt at udskifte
hele vinduespartiet udefra, at undgå at skulle flytte bygningens

luft-varmeinstallation, at bevare den oprindelige tykkelse i facadeelementet samt at overholde 2010-energikravet for renovering.
Derudover blev en række vinduer mod syd forsynet med indbygget persienne, hvilket har gjort det muligt for den enkelte bruger
at solafskærme ud fra sit individuelle behov. Med de nye vinduer
med lav U-værdi, karme uden kuldebroer og styring af solindfald,
isolering samt tætning af fuger omkring elementet, har man opnået en væsentlig bedre komfort uden trækgener.
Komfortrenovering i tæt samarbejde
Projektet blev gennemført efter en grundig planlægningsfase, hvor
rådgivende arkitekt og Kolding Kommune i en meget tidlig fase
undersøgte markedet for løsninger, der kunne give den ønskede
effekt. Herefter blev et tæt samarbejde med alle byggeriets parter
indledt.
”Når man, som det var tilfældet her, griber processen an på en
måde, hvor alle interessenter i processen bliver budt ind tidligt,
giver det nogle helt andre muligheder for at skabe en god løsning,
end det normalt er tilfældet. For os betød det, at vi kunne byde
ind med vores ekspertise og bidrage til, at løsningen bliver optimal inden for rammerne. Jeg tror, at vi alle har gjort rigtigt gode
erfaringer i dette projekt,” siger Peter Hedegaard fra Saint-Gobain, der udover viden blandt andet har leveret glas og isolering. ■

FOAMGLAS ®

Teknisk klæde
Isolerede rørophæng
Specialbefæstelse mm.

AEROGEL

Tlf.: 3940 1314 │ mail@skanacid.dk│ www.skanacid.dk
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Beregningsteknisk
mulighed
og dilemma
Af Kim Eriksen, direktør Skanacid A/S

Denne artikel for at gøre opmærksom på
en beregningsteknisk vinkel som med fordel kan anvendes, en vinkel som kan give
industrien besparelser på driftsbudgettet.
Det burde være almindeligt kendt, men
det opleves ofte, at mulighederne med de
rigtige kombinationer kommer bag på selv
ingeniører.
DS452.3 er rimelig entydig omkring
hvordan man skal isolere tekniske HVAC
installationer. Det bliver straks mere
uklart når opgaven er et industrianlæg.
Her kan det tolkes som om normen er
frivillig at følge, når det gælder energitab,
men overflade temperaturen på maks.
50 grader, skal overholdes. Der er dog en
skærpelse i DS452.3 omkring overflade
temperaturen, der beskriver at der heller
ikke punktvis, må være overflade temperaturer på over 50 grader!
Det er min opfattelse at der, på industrianlæg, i virkeligheden sjældent beregnes og isoleres efter normens energitab
sektion. Til gengæld er der stor fokus på
overfladetemperatur. Inden vi beregner og
lover en overfladetemperatur, bør vi gøre
opmærksom på hvor mange parametre
der har indflydelse på den faktiske temperatur. Strålevarme fra andre emner, sol,
manglende konvention osv.
Jeg hjælper dagligt rådgivere og Isoleringsfirmaer med at beregne alternativer
til standard isolering. Formålet er som
regel tynde løsninger til varme emner.
Det vigtigst parameter er altid "hvor tyndt
et isoleringslag kan vi komme ned på og
stadig overholde kravet til de 50 grader
på overfladen". ( mange gange er det pga.
manglende plads eller for, at få en besparelse på kort sigt )
Her er det at DS452.3 efter min
mening lidt svag og giver mulighed for en
gradbøjning.
Der er grundlæggende 3 muligheder
for at minimere isoleringstykkelsen og
stadig overholde overflade temperaturen,
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uden hensyntagen til, om løsningen er
energirigtig.
1.	At benytte et isoleringsprodukt med
bedre lambda. Aerogel, WDS (micro
porøs), Vacupor (Vakuum paneler) evt.
kombineret med Superwool eller mineraluld, kan reducere tykkelsen betragteligt. Denne øvelse er energi-neutralt
koster derfor ikke på driftsbudgettet.
2.	Man kan optimere på den udvendige
beklædning på isoleringen. Der er
f.eks. meget stor forskel på om overfladen er spejlende blank eller mat sort,
ikke metallisk eller metallisk. Dette
er der ikke så mange der er opmærksomme på. Det medfører dog en stor
forskel på hvor tyk isoleringen så skal
være. Dette koster til gengæld på
driftsbudgettet. Den vundne besparelse i tykkelse, betales på driftsbudgettet, med en større varme afgivelse
fra overfladen.
	Kombinationen af et bedre isolerende
materiale og en mat sort overflade
giver en rigtigt pæn besparelse på
tykkelsen.
3.	Konvektion er også et vigtigt parameter. Når der er pladsproblemer er
det vigtigt at få indhentet korrekte
informationer om luftens bevægelse.
En simpel Inde / Ude betragtning kan
bruges men begrænser beregningsmulighederne. Vi vil ofte gerne have
en blank aluminiumsoverflade. Den
kræver så regel mere tykkelse. Hvis
vi har vind eller påtvunget konvektion,
f.eks. ved kraftig ventilation, ophæver
vi det meste af den ekstra tykkelse, en
blank beklædning normalt medfører.
Kombinationen af et bedre isolerende
materiale, en mat sort overflade og
vind giver en endnu større besparelse
på tykkelsen.

Konklusionen er, at der er mange muligheder for at designe sig til en tynd isolering
men, at det kun er en bedre isolering /
lambda, der på sigt er en god forretning
for bygherre.
Undtagelser er der, der er emner hvor
den mulige energibesparelse er høstet,
typisk de åbenlyse hvor der typisk er
naturlig plads for den energirigtige isolering, for eksempel på røggaskanal efter
Economizer.
Isoleringbranchen bør argumentere for
de bedste energiteknisk løsninger!
Vi bør, som fagfolk, altid være ambassadører for den energirigtige løsning. Både i
små og store udfordringer.
Små ting kan være, at foreslå opgraderet isoleringsprodukt i By-pass, glasbændel under endebunde mm., kapper på alle
emner osv.
Større ting kan være at give alternative
priser på energirigtig isolering, hvor en
der kan opnås en besparelse. Også hvor
der kun er foreskrevet maks. overflade
temperatur.
Dette vil i det mindste sætte tanker
igang og vise at vi er seriøse omkring
vores fag!
Der er rigtigt meget god litteratur som
gratis kan benyttes til at sætte fokus på
disse besparelser. Et eksempel er EIIF,
“Climate protection with rapid payback” ■

Kim Eriksen har i over 25 år beskæftiget
sig med isolering, bla. med salg,
projektledelse og i dag som ejer og
direktør for virksomheden Skanacid A/S.

Branchen
har fået 9 nye
svende
Fredag den 16. september 2016 blev otte nye svende fejret
hos EUC- Nordvestsjælland, Audebo. Mestre, sponsorer, familiemedlemmer, kærester og venner var med til at lykønske
de ”nybagte” svende.
Uddannelseschef Anders Lykke Nielsen gav de nye
svende et par velvalgte ord med på vejen, og Det Faglige
Udvalgs repræsentant Karina Baioumi kom med ros til
svendene for en god indsats og ihærdigt arbejde med svendeprøven. Begge talere udtrykte ønske om en større tilgang
til uddannelsen for at højne niveauet i branchen og for at
imødegå manglen på isolatører nu og i fremtiden.
Isovers konsulent Kasper Nielsen overrakte ”den gyldne
saks” til Peter Kjær Nielsen fra Norisol A/S, Frederikshavn.
Den gyldne saks gives til den svend, som har udviklet sig
mest under uddannelsen samt vist godt kammeratskab. ■

TEKNISK
ISOLATIONSVIRKSOMHED
SÆLGES
Mindre enkeltmandsvirksomhed, 18 år gammel,
med mange faste, landsdækkende kunder sælges.
Teknisk isolering-, brandisolering-, lyd- og
ventilations-isolering m.v. af industrianlæg,
kedelanlæg og køleanlæg er hovedydelsen i
virksomheden. Beskæftiger 3 medarbejdere.
Beliggende på Lolland/Falster. Flytbar,
men også mulighed for overtagelse af værksted
og privat bolig.
For yderligere info kontakt:
Seniorpartner Anders Fisker
Tel 29700050 · af@fisker.dk
www.danskfirmabors.dk

På billedet ovenfor ses:
Matthias Frederiksen (Ros), Persolit Entreprenørfirma A/S, Rødovre
Rami Aydi, PM Teknisk Isolering ApS, Fløng
Allan Rosenberg Johansson, Persolit Entreprenørfirma A/S, Vejle
Patrick Guldberg Rasmussen (Ros), Delta Teknisk Isolering ApS, Birkerød
Peter Kjær Nielsen (Sølv), Norisol A/S, Frederikshavn
Rasmus Anthonisen, Persolit Entreprenørfirma A/S, Munkebo
Phaphon Thaeokrathok, Danisol Teknisk Isolering, Vejle
Jesper Gundersen (Ros), Persolit Entreprenørfirma A/S, Munkebo

Gammel kending
starter hos HVAC
grossisten A/S

Tom P. Hansen er pr. 11. oktober 2016 ansat som salgskonsulent hos HVACgrossisten A/S.
Tom kommer med en meget stor erfaring både i praktisk og særdeleshed på den tekniske side – den erfaring
har Tom bygget op igennem sine 29 år i branchen hvor
han har arbejdet som isolatør, projektleder og salgskonsulent.
Med hans praktiske baggrund og store erfaring med
teknisk support styrker vi endnu engang vores team –
derved kan du som kunde hos HVACgrossisten A/S altid
forvent den bedst mulige rådgivning og service indenfor
vores felt.
Tom P. Hansen vil primært tage sig af vores kunder på
Sjælland i tæt samarbejde med Hans Aage Nielsen. ■
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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
dan-isoleringsteknik a/s
Havnepladsen 12, bygn. 14
dan-isoleringsteknik
9900 FrederikshavnA/S
Havnepladsen
12, bygn.14
Tlf. 98433838
9900
Frederikshavn
ole@dan-isoleringsteknik.dk
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
www.dan-isoleringsteknik.dk
dan-iso@mail.tele.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
Delta Teknisk Isolering ApS
Klintehøj
Vænge
7 · 3460 Birkerød
Delta
Teknisk
Isolering
Tlf. 40504434
Klintehøj
Vænge 7 · 3460 Birkerød
mr@delta-isolering.dk
Tlf.
40504434
www.delta-isolering.dk
mr@delta-isolering.dk
Greens
TekniskApS
Isolering v/Per Green
DM Isolering
Blegevej
34 · 8300
Odder
Assentopvej
17, 4295
Stenlille
Tlf. 25111916
60383322
per@gtisolering.dk
fn@fnrevision.dk
www.gtisolering.dk
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Grenaa
IsoleringA/S
A/S
G+H Isolering
Nygårdsvej 2 · 8570 Trustrup
Essen 33 · 6000 Kolding
Tlf. 86334202 · Fax 86334868
Tlf. 27273500
jonas@grisolering.dk
allan.f.thomsen@gmail.com
www.grenaaisolering.dk
www.gh-isolering.dk
H H Isolering A/S
H H Isolering
Geminivej
72 · A/S
2670 Greve
Geminivej
72 ·· 2670
Greve
Tlf.
46150872
Fax 46150486
Tlf. 46150872 · Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk
Hvidovre Isolering v/Carsten Klæbel
Odysseus
Alle 1 Isolering
· 2650 Hvidovre
Hovedstadens
Aps
Tlf.
22621760 39 · 4100 Ringsted
Ørslevvestervej
hvidovre.isolering@gmail.com
Tlf. 57855502
info@hovedstadensisolering.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
www.hovedstadensisolering.dk
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
Tlf. 31705828
IBT Isolering v/ Christian Visby
info@ibtisolering.dk
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
www.ibtisolering.dk
Tlf. 31705828
info@ibtisolering.dk
IKAS
ISOLERING A/S
www.ibtisolering.dk
Axel
Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
Tlf.
86272877
·Fax 86272908
IC Isolering
Aps
bc@ikas-isolering.dk
Granhegnet 4 · 3450 Allerød
www.ikas-isolering.dk
Tlf. 69 15 60 50
mo@ic-isolering.dk
ISOLERINGSMESTER
www.ic-isolering.dk JØRGEN KYNDE
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
IKAS ISOLERING A/S
j.kynde@get2net.dk
Axel Gruhns Vej 16, Holme
www.jorgen-kynde.dk
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877
·Fax 86272908
Isonord
ApS
bc@ikas-isolering.dk
Nyholms
Allé 48 · 2610 Rødovre
www.ikas-isolering.dk
Tlf. 60759040
mo@isonord.dk
www.isonord.dk
Isotek Danmark A/S
Danmarksgade 4 · 9293 Kongerslev
K.T.
Isolering v/Kim Thomsen
Tlf. 20805090
Heimdalsgade
39 · 2200 København N
isotekdanmark@gmail.com
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk
ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
www.ktiso.dk
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
KAEFER ApS
j.kynde@get2net.dk
Blytækkervej
3, Erritsø · 7000 Fredericia
www.jorgen-kynde.dk
Tlf.
76201320 · Fax 76201329
info@kaefer.dk
Isomanden Aps
www.kaefer.com
Hørkær 7 · 2730 Herlev
Tlf. Isolering
20902180
LM
ApS
Vestre
Hedevej 15 · 4000 Roskilde
gh@isomanden.dk
Tlf.
46755494 · Fax 46755495
www.isomanden.dk
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk
Isonord ApS
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
NORISOL
A/S
Tlf. 60759040
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
lg@isonord.dk
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
www.isonord.dk
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk
Litsen Aps
AllerupvejA/S
10, Klokkerholm
NORISOL
9320 Hjallerup
Svendborgvej
15 · 9220 Aalborg Øst
Tlf. 70117744
53383000· Fax 98429117
Tlf.
info@litsen.dk
info@norisol.dk
www.norisol.dk
LM Isolering ApS
NORISOL
A/S 15 · 4000 Roskilde
Vestre Hedevej
Langerak
85 · 9900
Tlf. 46755494
· FaxFrederikshavn
46755495
Tlf.
70117744 · Fax 98429117
lej@lm-isolering.dk
info@norisol.dk
www.lm-isolering.dk
www.norisol.dk
Neder Holluf Pladefremstilling ApS
NORISOL A/S
Hollufgårdsvej
5220 Odense SØ
Mileparken
13 · 206
2740· Skovlunde
Tlf. 70117744
66159681· Fax 70127744
Tlf.
henrik@nhp-odense.dk
prje@norisol.dk
www.nhp-odense.dk
www.norisol.dk
NORISOLA/S,
A/SFREDERICIA
NORISOL
Værkstedsvej
7000 Skælskør
Fredericia
Industrivej 331 ·· 4230
Tlf.
Tlf. 70117744
70117744· ·Fax
Fax75922664
58196060
fredericia@norisol.dk
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk
www.norisol.dk

Nykjær
Isolering
NORISOL
A/S A/S
Hollufgårdsvej
5220 Odense
Svendborgvej206
15 ·· 9220
AalborgSØ
Øst
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
Langerak
85 ··9900
Frederikshavn
Tlf.
75138333
Fax 75457444
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
jegh@nytechisolering.dk
www.nytechisolering.dk
info@norisol.dk
www.norisol.dk
Olaf Bahn Isolering A/S
Pi
1 · 8382A/S
Hinnerup
NORISOL
Tlf.
86210099
86215114
Mileparken
13· ·Fax
2740
Skovlunde
isolering@olaf-bahn.dk
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
www.olaf-bahn.dk
prje@norisol.dk
www.norisol.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
NORISOL
A/S,· Fax
FREDERICIA
Tlf.
65974450
65976780
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
persolit@persolit.dk
Tlf.
70117744
·
Fax
75922664
www.persolit.com
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf.
96321030
· FaxA/S
96321039
Nykjær
Isolering
persolit@persolit.dk
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
www.persolit.com
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
kn@nykjaer-isolering.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
www.nykjaer-isolering.dk
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
Nytech Isolering A/S
persolit@persolit.dk
Adgangsvejen 9 · 6700 Esbjerg
www.persolit.com
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
jegh@nytechisolering.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
www.nytechisolering.dk
Tarp
Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
Olaf Bahn Isolering A/S
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
Persolit
Entreprenørfirma A/S
isolering@olaf-bahn.dk
Håndværkerbyen
10 · 2670 Greve
www.olaf-bahn.dk
Tlf. 43691111 · Fax 43691455
persolit@persolit.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
www.persolit.com
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
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
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf. Teknisk
96321030
· Fax ApS
96321039
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
Diskovej 2 · 7100 Vejle
POLY-CAP
ApS · Fax 75821973
Tlf. 75821722
Vintapperbuen
22 · 4070 Kirke Hyllinge
persolit@persolit.dk
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
www.persolit.com
poly-cap@mail.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Randers
A/S
PersolitIsolering
Entreprenørfirma
A/S
Fuglebakken
By
Flakagervej 1,
5 Randers
· 4400 Kalundborg
8900 Randers C
Tlf. 59516320 · Fax 59517825
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
persolit@persolit.dk
info@randers-isolering.dk
www.persolit.com
www.randers-isolering.dk
PersolitIsolering
Entreprenørfima A/S
Rørbæk
Bakketoften
20 · 8541
Skødstrup
v/Anders
Vangsgaard
Ramsing
Tlf. 86996205
Orebyvej
42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
persolit@persolit.dk
Tlf.
22468363
ramsing@os.dk
www.persolit.com
www.roerbaek-isolering.dk
PM Teknisk Isolering ApS
SSkelvej
R ISOLERING
A/S Hedehusene
20 · 2640
Ringstedvej
178C,
Kvanløse
Tlf. 46560100
· Fax
46597079
4300
Holbæk
pmtek@pmtek.dk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
www.pmtek.dk
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.sriso.dk
POLY-CAP ApS
Vintapperbuen
22 · 4070 Kirke Hyllinge
SAKI
Isolering ApS
Tlf. 46404751
Fax26A
46403054
Gunnar
Clausens·Vej
poly-cap@mail.dk
8260
Viby J
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
Randers Isolering A/S
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Tlf. 86410201
· Fax 86406222
Hvinningdalvej
84 · 8600 Silkeborg
info@randers-isolering.dk
Tlf.
86816722 · Fax 86816712
www.randers-isolering.dk
silkeborg-isolering@mail.dk
Rørbæk Isolering
SN Gruppen A/S
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Orebyvej
42, Rørbæk
· 4990 Sakskøbing
Tlf.
39690692
· Fax 39690662
Tlf. 22468363
sngruppen@email.dk
ramsing@os.dk
www.sn-gruppen.dk
www.roerbaek-isolering.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Frøslev
Bygade
21, Frøslev
4660
Store Heddinge
Hvinningdalvej
84 · 8600 Silkeborg
Tlf.
Tlf.27634949
86816722 · Fax 86816712
svaleisoleringentreprise@gmail.com
silkeborg-isolering@mail.dk
Terton
TertonApS
ApS
Industriholmen
8080
· 2650
Hvidovre
Industriholmen
· 2650
Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
morten@terton.dk
www.terton.dk
www.terton.dk
UNITECH Isoleringsteknik A/S
UNITECH
Isoleringsteknik
A/S
Lupinvej
5, Bygning
3,9500 Hobro
Lupinvej
5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.:
98512009
Tlf.:
98512009
info@unitech-isolering.dk
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej
4 · 3650
Ølstykke
Vimo Isolation
ApS
Tlf.
40325056
Hedebyvej
4 · 3650 Ølstykke
mail@vimoisolation.dk
Tlf. 40325056
www.vimoisolation.dk
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
Glerupvej 22A, 2610 Rødovre
Tlf. Unitech
43691111
– Fax 43691455A/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
AP Isolering
Arno Pedersen
af Hardy Christensen
(direktør), Rene Christianesen, Michael
Rasmussen
og·Ole
Sørensen
Birkevej 15
5580
Nørre som
Aabyer· projektledere.
Tlf. 21499304
i DIB!
•Velkommen
Isomanden
Aps (har tidligere været medlem)

Velkommen til nye medlemmer i DIB

Hørkær 7 · 2730 Herlev · Tlf. 20902180
• Litsen Aps
Allerupvej 10, Klokkerholm · 9320 Hjallerup · Tlf. 53383000

AKTIVITETSKALENDER 2017
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Aktivitetskalender
2013/2014
, 26. - 28.
januar
2017
-SKILL’S
for dem
med
særlig
interesse for teknisk isolering

Gigantium Aalborg

Afslutning på svendeprøve 17. marts 2017

EUC Nordvestsjælland, Audebo

Afslutning på svendeprøve 17. marts 2017

AMU Syd, Kolding

Torsdag
den 3.
23.-25.
2014
FESI, forårsmøde
– 6. maj januar
2017

Skills, Gigantium,Amsterdam,
Aalborg Holland

DIB – Generalforsamling 19. maj 2017

Bygholm Park, Horsens

Fredag
den 14.13.februar
2014 2017
FESI, efterårsmøde
– 16. september

Svendeprøve, afslutning,
AMU Kolding
Budapest, Ungarn

Afslutning på svendeprøve 15. september 2017

Fredag
14. marts
2014 2017
Afslutning den
på svendeprøve
15. september

EUC Nordvestsjælland, Audebo

Svendeprøve, afslutning,
EUC Nordvestsjælland
AMU Syd, Kolding

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

Cologne, Tyskland

Onsdag den 26. – 29. marts 2014

FESI, forårsmøde, Oulu, Finland

Torsdag den 8. – 9. maj 2014

Iso 2014 Køln

Primo juni 2014

DIB Teknisk Isolering udkommer
Armaflex kurser 2017
Planlagte kurser i korrekt montering af ArmaTema: DS452
flex slanger og plader. Programmet indeholMåned
begivenheder
primo
maj
der også lim kursus - herunder certificering Deadline
i kormarts 2017

Armadan Aarhus:

27.03.2017
28.03.2017
29.03.2017

Weiss Isolering:

11.05.2017

rekt anvendelse af vandbaseret Armaflexlim.
Armadan Kolding:
Tilmelding
til den
forhandler.
Armadan Ballerup:
Fredag den
23.arrangerende
maj 2014, kl.
14.00
DIB Ordinær Generalforsamling
2017
Hesselet,maj
Nyborg

Install
it. 17.
Trust
it. september 2014
Onsdag
- 20.

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

Europamesterskab for lærlinge i Krakow, Polen
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DM i Skills er den største årlige uddannelsesmæssige begivenhed i Danmark
DM i Skills er siden 2011 blevet afviklet
hvert år i for- skellige byer i Danmark. Ca.
36 forskellige håndværksfag konkurrerer
Ja, jeg
vilatgerne
i 3 dage
om
findemodtage
en danmarksmester
inden
for hvert fag. I januar 2015 var der
Stilling:
i København 68.000 besøgende, I 2016
Navn:
Fredericia ca. 62.000 besøgende og forFirma:
ventelig
50.000 i Aalborg til januar.

DM i Skills tiltrækker først og fremmest de unge, men publikum omfatter
også forskellige andre grupper.

unge, at fremtiden dygtige medarbejdere
skal findes.
Målgrupper:
DE UNGE MELLEM 15 – 17 ÅR
DE UNGE MELLEM 17 – 25 ÅR
En stor procentdel af de mange tusinde
Ud over det unge fra folkeskolens afpersoner, der besøger DM i Skills er
unge mellem 15 – 17 år fra folkeskolens
gangsklasser kommer der også mange
■ Firmaadresse:
afgangsklasser, først og fremmest fra
af de unge, der pt. er i gang med en
• 2017 foregår DM i Skills i Aalborg
■ Privatadresse:
den region, hvor DM i Skills foregår. Men
erhvervsuddannelse eller HTX. Erhvervs• 2018 foregår DM i Skills i Herning
Postnr.:
By:
mange måneder før et DM i Skills bliver
• 2019
foregår DM i Skills i Næstved
skoler fra hele landet fylder busser med
afgangsklasser
fra
hele
landet
inviteret
til
deres elever, både for at støtte deres
Telefon:
at deltage i Skills Stafetten. En landsdækkonkurrencedeltagere under DM i Skills,
Sideløbende med DanmarksmesterskaE-mail:
men også fordi DM i Skills er det bedste
bet afholdes der en Skills Stafet for 8.
kende konkurrence, hvor folkeskoleklasSendes
til: Danske
c/oom
DI,at
1787
Tlf. 33udstillingsvindue
77 33 77, hams@di.dk
for deres grund- forløbklasser
fra hele
landet. Isoleringsfirmaers
Derved bliver de Brancheforening,
ser konkurrerer
bliveKøbenhavn
udtaget til V.
den
tusindvis af besøgende grundskoleelever
nationale Skills Stafet, som bliver afviklet
selever, der er i gang med at vælge en
aktive deltagere i DM i Skills.
under Dm i Skills. Det er blandt disse
erhvervsuddannelse. ■
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Teknisk isolering der dækker alle udfordringer
Øland kan nu tilbyde Isover ® og Kaiflex ® samlede produktionsortiment inden for teknisk isolering, så nu behøver du
kun at handle ét sted. Du kan samtidig få rådgivning af to
førende specialister inden for teknisk isolering med
i købet. Se mere på øland.dk

samarbejde med respek

t

samarbejde med respek

Brøndby
Park Allé 366
2605 Brøndby
Telefon 70 20 19 11
Telefax 44 53 10 51

Aabenraa
Kathale 41
6200 Aabenraa
Telefon 70 20 19 11
Telefax 74 63 10 96

Vejle
Sadelmagervej 15a
7100 Vejle
Telefon 70 20 19 11
Telefax 75 83 95 25

Odense
Peder Skramsvej 24
5220 Odense SØ
Telefon 70 20 19 11
Telefax 44 53 10 51

Herning
Hvidelvej 4
7900 Herning
Telefon 70 20 19 11
Telefax 44 53 10 51

