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Øget produktivitet i byggeriet
er på dagsordenen
- digitalisering af byggebranchen
Digitaliseringen kommer til at spille en
væsentlig rolle i denne proces, ligesom
et øget samarbejde på tværs af værdikæden vil kunne skabe en mere flydende
byggeproces med højere effektivitet og
færre fejl. Denne udvikling vil uden tvivl
fortsætte i de kommende år, ligesom nye
samarbejdsformer vil opstå.
Ny teknologi kan åbne nye muligheder
for en tidlig og mere direkte dialog mellem
alle aktørerne i arbejdsprocessen og foregribe eventuelle problemer i byggeprocessen - tænke hinandens arbejdsprocesser
ind i projektet og dermed skabe plads til
hinanden og undgå fejl.

fås nu på paller

Formanden for DIB
Lars Graff
Isonord Aps

Den tekniske isoleringsbranche er en
vigtig men mindre aktør i byggeprocessen
og vi skal forberede os til den teknologiske udvikling og se de muligheder, der
ligger her.
Projekter der allerede fra starten tager
hensyn til den nye isoleringsnorm, plads
til at udføre isoleringen, så vi kan opfylde
DS 452, 3. udgave og et bedre udbudsmateriale. Projektstyringen et system,
hvor registreringerne kun bliver tastet ind
en gang, fra tilbud, materialebestilling hos
leverandøren, registrering af time- og materialeforbrug, dokumentation til kvalitetssikringen og endelig faktureringen.

Virksomheden, medarbejderne og også
lærerkræfterne på skolerne skal opdateres til de nye værktøjer.
I den sidste ende handler det om, at
teknologien hjælper os til at blive endnu
bedre. ■

Fleksibel og let
CLIMCOVER
Lamella Alu2
Nu kan du få ISOVERs lamelmåtter på
paller og det giver fordele
➜
➜
➜

enkel og nem håndtering
udendørs opbevaring
12 ruller per palle

og det med optimale λ-værdier:
Medietemp. °C

10

50

100

200

250

Lambdaværdi mW/m·°C

39

44

55

88

100

www.isover.dk
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Bronze til
isolatørerne
ved EM
EM Bronze til Norisol og Delta Teknisk Isolering lærlinge
EM i teknisk isolering for lærlinge 2016 i Köln er overstået for denne gang og EUC Nordvestsjælland kan være rigtig stolte.
Isolatørerne fra Audebo klarede det flot, og trak bronzemedaljen hjem til Danmark. Peter Kjær Nielsen (Norisol) og Patrick Gulberg Rasmussen (Delta Teknisk Isolering), knoklede og arbejdede ihærdigt til sidste minut. Et stort velfortjent tillykke til dem.
EM i teknisk isolering for lærlinge bliver holdt i forbindelse med IEX - Insulation Expo Europe.

Focus på elever
til faget Teknisk Isolatør
Af Jesper Øland, Direktør i Persolit A/S

Vi kender alle til rekrutteringssituationen
til isoleringsbranchen, men hvordan agerer vi – Happy go Lucky eller involvering og
eksekvering.
På den netop afsluttede generalforsamling kunne formand Lars Graff orientere om status på lærlingesituationen,
hvilket blev sat i forhold til alderssammensætningen på registrerede isolatører.
Status er, at der i maj 2016 er indgået
40 lærlingeaftaler, hvilket i gennemsnit
resulterer i en tilgang på 10 isolatører per
år. Registrerede isolatører med en alder
på 50 år eller derover udgør 357 isolatører, hvilket er 34 % af isolatørkorpset.
Konklusionen er, at tilgangen på ingen
måde kompenserer afgangen af isolatører der når pensionsalderen og at vi som
branche er langt fra at indfri målsætningen på 25 nye svende per år svarende til
100 lærlinge i uddannelsessystemet.
Det er derfor vigtigt at vi i fællesskab
tager ansvar for situationen og via en målrettet indsats når vores fælles mål.
Vi har som branche brug for større
synlighed og kendskab til uddannelsen og
arbejdet som Teknisk Isolatør. Det kræver
at vi mødes med unge uddannelsessøgende på deres hjemmebane og i en
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kommunikationsform som de genkender.
Det er derfor glædeligt at DIB i fællesskab med 3F har udarbejdet en introduktionsfilm, der er optaget med hurtige klip
og musik og som meget kort redegør for
både uddannelse og efterfølgende muligheder når svendebrevet er modtaget.
En film som både skal give inspiration til
den enkelte unge uddannelsessøgende,
men også til familie og andre som kan
have indflydelse når arbejdskarrieren skal
vælges.
Persolit ser frem til, at blive en del af
det netop igangsatte arbejde, som Det
Faglige udvalg og Byggeriets Uddannelser har søsat, projektet som skal højne
kendskabet til isoleringsbranchen hos
de Tekniske skoler og deres elever, John
Kristensen skal som konsulent søge, at
skabe kendskab til isoleringsbranchen.
Vi glæder os over at der for nuværende
er lykkedes at få indgået aftaler med
tekniske skoler landet over, om at vi to
gange årligt kan få lov at informere om
vores branche i direkte dialog med unge
uddannelsesøgende. Persolit har meldt
sig til at stå for orienteringen på tre af de
udvalgte tekniske skoler. Vi ser frem til, i
samarbejde med andre isoleringsfirmaer,

som også ønsker at forestå informationsmøder, at få udarbejdet et spændende
informationsprogram og dermed øge
tilstrømningen til uddannelsen Teknisk
Isolatør.
Næste trin er, at kunne tilbyde lærlingepladser. Et forhold som hovedparten af
isoleringsfirmaer burde tage ansvar for,
nu hvor det er muligt at indgå en kort uddannelsesaftale således at horisonten i
ordrebogen kan afstemmes med perioden
for lærlingeaftalen.
Persolit har med succes benyttet
hjemmesiden ”praktikpladsen.dk”, hvor
man kan lave stillingsopslag og på en
simpel og direkte måde kommer i kontakt
med uddannelsessøgende og kan varmt
anbefale værktøjet.
Vi bruger også vores eget netværk og
særligt de unge ansatte er gode til at
skabe kontakt til kommende lærlinge,
men også ansatte som er gået på pension anbefaler Persolit og en arbejdskarriere i isoleringsbranchen.
Vi håber, at nærværende indlæg, vil bidrage til involvering i de igangsatte tiltag
og eksekvering i form af ansættelse af
lærlinge, så vi i fællesskab kan nå første
mål på 25 nyuddannede lærlinge per år. ■

Få maximalt udbytte
med minimal vægt!
40 %

VÆGT- E
ELS
BESPAR

SeaRox FB 6000 serien

Ny generation af letvægts
isolering til Marine & Offshore
Få mere information på
rockwool-searox.com

INSTALL
PROFESSIONALITY
BÆRINGSLØSNINGEN TIL HVAC INSTALLATIONER

Sikring af
fremtidens faglærte
arbejdskraft til
Isoleringsbranchen

Af Uddannelseskonsulent John Hvass,
Byggeriets uddanelser

•

I henhold til isoleringsklasser i Dansk
Standard DS452-3.

•

Temperaturområde op til 80 °C.

•

Høj mekanisk modstandsdygtighed.

•

Lavet af genanvendeligt PET-foam.

Install it. Trust it.

I sidste nummer af DIB Teknisk Isolering, orienterede jeg
om, at Det Faglige Udvalg for isoleringsbranchen, havde
søgt AUB-midler til, at køre en kampagne der har til hensigt, at øge kendskabsniveauet hos de tekniske skoler i
lokalområder / regionalt, til uddannelsen Teknisk Isolatør.
Byggeriets Uddannelser har med baggrund i Det Faglige
Udvalgs ønske om mere synliggørelse af uddannelsen over
for de unge og deres forældre samt de Teknisk skoler,
udarbejdet en handlingsplan, så projektet kan være selvkørende efter år et (andet halvår 2016).
Der vil hen over sommeren blive afholdt en række
besøg på udvalgte tekniske skoler, for derigennem, at
orientere om uddannelsen og faget samt de ledige praktikpladser, målet med disse besøg er, at få aftaler om,
overfor grundforløbs elever ( G1, elever som skal vælge uddannelsesretning efter 20 uger ) at præsentere uddannelsen og dens muligheder, dette vil ske i samarbejde med
branchens virksomheder, der er pr/år typisk to grundforløb
pr/skole, der er til brug for disse orienteringsmøder udarbejdet et materiale af Byggeriet Uddannelser i samarbejde
med John Kristensen, som også forestår det opsøgende
arbejde til skoler og virksomheder, John Kristensen som
i øvrigt også forestod det seneste arbejde omkring ”flere
lærlinge til isoleringsbranchen”.
I materialet indgår bla. den af Brancheforeningen og
3F producerede oplysningsfilm, som derved også bliver
introduceret på de Tekniske skoler.
Udover introduktionen af programmet, til isoleringsvirksomhederne, vil der også være mulighed for en introduktion omkring praktikpladsen.dk, som er stedet hvor
elever og kursister søger oplysninger om ledige stillinger
/ praktikpladser, alle elever bliver orienteret om denne
mulighed for jobsøgning, så her er der for virksomhederne
mulighed for at komme bredt ud til mange unge med deres
budskab. ■

Vil du vide mere, så kontakt:
Tel.: +45- 203 342 32
info.dk@armacell.com
www.armacell.com
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Uddannelseskonsulent John Hvass jh@bygud.dk
Uddannelseskonsulent Hanne Koblauch Christensen
hkc@bygud.dk
Konsulent John Kristensen jkrprojekt@gmail.com

Korrosion under isoleringen
- et udbredt problem
Når stål, vand og ilt mødes, kan man aldrig helt undgå
korrosion. Der vil derfor næsten altid opstå korrosion
under isoleringen, kaldet CUI (Corrosion Under
Insulation), under alle former for isolering, der har
kontakt med rør, tanke mm. Før eller senere...
Problemstillingen
Vidste du, at mellem 40% og 60% af alle
vedligeholdelsesomkostninger til rørinstallationer har forbindelse med CUI? Både
i anlæg på land og offshore. Derfor bør
industrivirksomheder gøre alt, hvad de
kan, for at mindske korrosion og dermed
forlænge levetiden for deres anlæg.
Forholdsregler
Der er nogle umiddelbare forholdsregler
man kan tage. For eksempel passende
coating system, velegnet isolering og
regelmæssig vedligeholdelse og kontrol
af det isolerede system. Men selv da vil
man før eller siden risikere indtrængen
af vand. Her drejer det sig om at finde
løsninger, der reducerer risikoen for
korrosion.
Svaret
Selv om der ikke findes en enkelt løsning
på CUI-problemet, er et non-contact isoleringssystem en af de bedste teknologier
til at reducere CUI. Princippet er lige så
enkelt, som det er innovativt. Nemlig et
koncentrisk luftmellemrum mellem isoleringen og stålrørene, således at vand, der
måtte komme ind i konstruktionen kan
tørre og levetiden på korrosionsbeskyttelsen og stålet forlænges. Det er en gennemprøvet metode, som bl.a. beskrives
af ”European Federation of Corrosion”.
Systemet er også blevet testet med gode
resultater og anbefales i den norske olieog gassektor.

ProRox NCS 2000 er en pålidelig løsning
til at bekæmpe CUI
Den gennemprøvede løsning fra
ROCKWOOL Technical Insulation
Et non-contact isoleringssystem er en god
og meget virkningsfuld forebyggelse af
CUI, og derfor har ROCKWOOL Technical
Insulation udviklet ProRox NCS 2000-systemet. Kombinationen af ProRox NCS
2000-afstandsringe og ProRox rørskåle
giver en pålidelig og meget temperaturresistent løsning til mindskning af CUI. De

fleksible afstandsringe er udviklet specielt
til at passe til ProRox rørskåle, og derfor
tilbydes disse produkter kun som et samlet system. Ringene passer over flere rørdiametre (op til 324 mm), og deres ”ører”
holder dem på plads i både vandrette og
lodrette installationer. Desuden giver den
hurtige og nemme installation lavere arbejdsomkostninger. Til større rør og tanke
leveres et specialudviklet bånd. ■

Vil du vide mere?
Se videoen om ProRox NCS 2000, og download brochuren om
ProRox NCS 2000 på: www.rockwool-rti.dk. Eller kontakt ROCKWOOL
Technical Insulation Nordic Sales Manager Peter Kure på telefon 29252171
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Ny Armafix rørbæring
fra Armacell til sanitetsog varmeinstallationer
Opfyld kravene i DS452-3; undgå energitab på grund af varmebroer;
miljøvenligt letvægtsmateriale
Armafix VVS rørbærer:
Miljøvenligt letvægtsmateriale
beskytter mod energitab i rørophænget
(foto: Armacell)

Münster (Tyskland), 14. april 2016. – Armacell præsenterer en helt ny præisoleret
rørbæring: Armafix VVS som er udviklet
målrettet med henblik på opfyldelse
af kravene i den nyrevideret isoleringsstandard DS452-3. Rørbæreren, der er
fremstillet af genanvendt PET, forebygger
varmebroer omkring ophænget, og øger
således den samlede energieffektivitet i
sanitets- og varmeinstallationer. Bæringen af letvægtsmateriale monteres nemt,
hurtigt og pænt. I forhold til traditionel
isolering omkring rørholdere spares der
tid og penge ved anvendelse af den nye
Armafix VVS rørbærer.
Skærpede krav i henhold til den nye
danske standard DS452-3
På trods af, at energitabet i et uisoleret
rørophæng svarer til varmetabet i en
ikke-isoleret rørledning på op til 1 m
længde, foretages der i praksis som regel
ikke isolering af rørophæng. Den danske standard DS452, der blev ændret i
slutningen af 2013, sætter nu en stopper
for denne mangel. Ved anvendelse af rør-

8

bøjler af metal på tekniske installationer,
som gennembryder isoleringslaget, skal
der nu kompenseres for disse varmebroer
med en større isoleringstykkelse på hele
installationen. I henhold til DS/EN ISO
12241, anneks A, tabel A.1, beregnes
varmetabet i den danske standard til 15
% i bygninger og 25 % uden for bygninger
på grund af varmebroer på rørbærere. Ved
anvendelse af ikke-isolerede rørbærere
kan isoleringstykkelsen øges med op til
36 %, afhængigt af den udvendige rørdiameter og de specifikke krav.
Fremragende tekniske
og mekaniske egenskaber
Med Armafix VVS præsenterer Armacell
nu en helt ny rørbærer, der er udviklet
specielt til at opfylde kravene i DS452-3.
Armafix VVS består af genanvendt PET,
som på ydersiden er pålimet lakerede
aluminiumsplader. Beklædningen tjener
samtidigt som udvendig fugtspærre. De
lysegrå aluminiumsplader er farvemæssigt afstemt efter isogenopak-farven,
så det beklædte isoleringssystem også

optisk fremstår som en enhed. Armafix
VVS monteres nemt, hurtigt og pænt:
Ved det efterfølgende isoleringsarbejde
skubbes isoleringsmaterialet tæt hen
mod rørbæreren. Isoleringstykkelserne er
tilpasset sortimentet af mineraluld og på
produktet er der printet en tydelig angivelse af rørdiameter og isoleringstykkelse.
Armafix VVS fås i isoleringstykkelser fra
20 til 80 mm og til udvendige rørdiametre
på op til 114 mm. Rørbæreren er velegnet
til sanitets- og varmeinstallationer med en
driftstemperatur på op til maks. +80 °C.
Til klimainstallationer og kolde installationer eller isolering af anlæg med middel
temperaturer i minusområdet anbefaler
Armacell brug af Armafix AF rørbæreren.
Armafix VVS og passende rørbøjler introduceres som praktisk kombiboks i april i
Danmark.
Varmetab via uisolerede rørophæng
I modsætning til kolde ledninger, hvor vi
ved, at varmebroer på grund af uisolerede
rørbærere kan forårsage kondensdannelse og medføre meget dyre følgeskader,

kendes energitabet forårsaget af bæringer som regel ikke på varme rør. Effekten
af varmebroer kan kun ses i termografiske optagelser. På et 100 m langt kobberrør på Ø 35 mm og en medietemperatur
på 75 °C, som er isoleret med 40 mm
mineraluld vil energitabet hvis man ikke
anvender de præisolerede bæringer være
9.336 kW/h. Med brug af Armafix VVS
bæringer vil energitabet istedet lande på
8.171 kW/h – altså en energibesparelse
på 1.225 kWh/pr. år.
Upcycling:
Højteknologisk produkt af PET-flasker
Armafix VVS fremstilles af genbrugsmateriale fra PET-flasker. Alt frasorteret
produktionsmateriale genanvendes 100
% til fremstilling af nye PET-blokke, og når
rørbærerne udfases, kan de genanvendes
de 100 %. Armacell realiserer således
konsekvent "cradle to cradle"-princippet. Dette koncept, som ordret oversat
betyder "fra vugge til vugge", og hvor
målet er at undgå affald ved at genanvende materialer i et lukket kredsløb med
kontinuerligt genbrug. Mens kvaliteten af
PET-drikkeflasker mindskes ved traditionel genanvendelse – f.eks. i papirbranchen – anvender Armacell genbrugsmaterialet til et højteknologisk produkt.

Fremragende øko-regnskab for PET
Materialet kræver over 60 % mindre
energi til fremstillingen end PUR og
frigiver over 80 % mindre CO2. Med PET
fremstillet af genbrugsmateriale kan
dette endda blive endnu bedre: I forhold
til traditionelt PET-skum bruger produktet
40 % mindre energi og forårsager 30 %
mindre CO2.
Om Armacell
Armacell er førende i hele verden inden
for fleksible tekniske isoleringsmaterialer
til anlægsisolering samt teknisk skum.
I 2014 havde virksomheden en nettoAfhængigt af rørdiameteren kan varmetabet
i et ikke-isoleret rørophæng svare til varmetabet i en uisoleret rørledning på op til 1 m
længde (foto: Armacell)

omsætning på 452,2 mio. euro med
over 2.600 medarbejdere i hele verden.
Med sine 23 fabrikker i 16 lande på fire
kontinenter forfølger Armacell en internationaliseringsstrategi. Virksomheden har to
forretningsområder: I Advanced Insulation udvikles fleksibel skum til isolering
af tekniske anlæg. I Engineered Foams
udvikles og markedsføres teknisk skum til
anvendelse i forskellige slutmarkeder.
Ud over ARMAFLEX, som er det førende mærke i verden for fleksibel teknisk
isolering, tilbyder Armacell termoplastiske isoleringsmaterialer, beklædningssystemer, løsninger til brandsikring og
lydisolering samt specialskum til et væld
af industrielle anvendelser. I de seneste
år har virksomheden udviklet nye isoleringssystemer til olie- og gasindustrien,
kerneskum, der anvendes som kompositmateriale samt produkter med lav
røgtæthed, der har sat nye standarder for
industriprodukter. ■

Læs mere
om Armacell på
www.armacell.com eller
www.armacell.com/dk.

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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Isolerede
rørophæng
Mange tror at anvendelse af isoleret
rørophæng på tekniske installationer øger
omkostningerne på den færdige installation. Vi har regnet på det og må konkludere, at det gør det ikke.
Hele idéen ved at vælge Isoleret rørophæng på en installation er, at man kan
reducere isoleringstykkelsen. Herved spares der isoleringsmateriale og mængden
af PVC folie. Dermed bliver rørisoleringen
billigere.
Ifølge VVS-firmaernes foretrukne beregningsprogram ”Calwin”, er prisforskellen
på et ¾” rør (Isoleringsklasse 4) med og
uden isoleret rørophæng, alene kr. 28,-/m
rør. Rørophæng er normalt placeret i en
afstand på 2 m. Dvs. at der er kr.56,- til
at købe og montere rørophæng for.
Besparelsen er altså allerede på nuværende tidspunkt, større end prisen på
Danmat Isoleret rørophæng. Hertil giver
Danmats rørophæng flere fordele oven i,
i forhold til andre typer på markedet. Den
koniske form på produktet og PVC overfladen gør, at overgangen mellem rørophæng og PVC bliver ”usynlig”. Der spares
udklip i både mineraluld og PVC folie. Den
patenterede klik montage gør det muligt
for én mand at foretage montagen. Alt
sammen med til at gøre isoleringen af det
resterende rør nemmere og billigere.
VVS-firmaet sparer også indkøbet af
metal bøjle. Den følger med og er natur-
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ligvis dimensioneret specielt til Danmats
Isoleret Rørophæng. VVS-firmaet har
heller ikke mulighed for at placere rørene
for tæt. Et problem som isolatørerne ofte
har, når de skal isolere rørene efterfølgende.
Isolatøren har mere plads til sit
arbejde, end hvis der ikke var anvendt
isoleret rørophæng, og sparer dermed tid
på isoleringsarbejdet.

Herudover skal man huske på, at 10
cm af rørstrengen allerede er isoleret,
idet Danmats rørophæng fylder 10 cm/2.
m. Det er 5% af det samlede rørtræk.
Lægger man alle disse økonomiske og
praktiske fordele sammen, betyder det at
anvendelsen af Danmat isoleret Rørophæng giver en samlede besparelse på
hele installationen. ■

Danmat Isoleret Rørophæng på DTU i Lyngby

Billigere og hurtigere isoleringsarbejde
med Danmat isoleret rørophæng
Traditionel rørophæng kræver 50 mm isolering for at overholde
kravene i DS452.3 Kl. 4 vedr. varmt brugsvand
200 cm
15%
VARMETAB

Med isoleret rørophæng fra Danmat er 30 mm isolering
tilstrækkeligt for at overholde kravene i DS452.3 Kl. 4
200 cm
0%
VARMETAB

Tyndere isoleringstykkelser giver flere fordele:

30 mm isolering med
isoleret rørophæng

50 mm isolering med
traditionel rørophæng

Med isoleret rørophæng får du optimal plads til montering

Kalkuleret af

Pr. løbende meter
med 50 mm rørskål og
PCV beklædning

Kr. 136,-

Pr. løbende meter
med 30 mm rørskål og
PCV beklædning

Kr. 108,-

Besparelse
pr. løbende meter

Kr. 28,Husk også, at 5% af røret
bliver isoleret med
isoleret rørophæng.
Dermed spares minimum 5%
på øvrig isolering.

Danmat Iso Systems
Roskildevej 23, DK-3650 Ølstykke
Telefon: +45 47 33 53 66
Telefax: +45 47 33 36 26
gj@danmat.dk
www.danmat.dk
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Generalforsamling 2016
DIB – Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening holdt ordinær generalforsamling
fredag den 20. maj 2016 på Marselis Hotel, Århus. 30 ud af foreningens 41
medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen.
Tre nye virksomheder - Isotek Danmark A/S, Danmarksgade 4,
9293 Kongerslev, IC Isolering Aps, Granhegnet 4, 3450 Allerød
og Werner Isolering Aps, Rådyrlykken 23, Slukefter, 5210 Odense
NV - blev budt velkommen, men desværre havde 4 virksomheder
forladt DIB, så året havde givet en tilbagegang på 1 virksomhed.
Formanden Lars Graff, Isonord ApS omtalte bl.a. i sin ellevte
beretning:
Den positive udvikling i branchens beskæftigelse fortsatte,
selvom aktiviteten i byggebranche generelt havde været faldende. Foreningen lønsum steg med 4,8 % til en lønsum på 365
mio. kr. i 2015.

Hvad angår aktivitetsniveauet i året fremover, forventes det at
være uændret i positiv retning selvom aktivitetsniveauet generelt
forventes at falde inden for vedligeholdelses- og renoveringsområdet. Det vil dog blive opvejet af den forstærkede fokus på
energioptimering og de nye isoleringskrav i DS 452, der berører
vores branche.
Alderssammensætningen i branchen ser fornuftig ud, idet ca.
2/3 dele var under 50 år. Udviklingen i branchen siden sidste år
skal ses i aldersgruppen under 30 år, hvor den nu er 24 % mod
sidste år 20 %. I den anden ende af skalaen var der tre i aldersgruppen 70 – 79 år og en over 80 år, hvilket må være tegn på et
godt miljø i branchen.
Alderssammensætning af timelønnede inden for teknisk isolering

Branchen fik 20 nye tekniske isolatørsvende i 2015. Der blev indgået 26 lærlingekontrakter i 2015, hvoraf 7 blev ophævet i utide
og 11 kontrakter var delaftaler. Skønsmæssigt svare det til 14
hele lærlingekontrakter, hvilket ligger væsentligt under målsæt-
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ningen, der for branchen skal ligge mellem 25 -30 lærlingekontrakter eller helst flere, hvis efterslæbet skal indhentes.
På uddannelsesområdet var der en positiv udvikling for
efteruddannelsen med en lille stigning til 537 (500) 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 Isoleringsbranchens Uddannelsesfond giver tilskud til ansatte på efteruddannelse inden for teknisk isolering. Tilskuddet kan være op til
65,00 kr./ time.
Undersøgelsen på de tekniske skoler i 2014 viste, at mange
skoler ikke kendte til eller præsenterede eleverne på 1. grundskoleforløb for den tekniske isoleringsuddannelse.
For at få de unges opmærksomhed og give dem et lille indblik
i branchen har DIB i fællesskab med 3F udarbejdet en introduktionsfilm målrettet unge og til brug på erhvervsskoler og andre
uddannelsessteder.
Filmen fik sin debut på Skills i Fredericia, hvor der blev taget
godt imod den. Filmen ligger nu på de sociale medier, på Byggeriets Uddannelse og DIB’s hjemmeside. En særlig tak til Jesper
Øland og John Kristensen, som har gjort en stor indsats for at få
filmen udarbejdet.
Næste skridt i markedsføringen er at præsentere den tekniske
isoleringsuddannelse på udvalgte skoler rundt i landet. Det vil
blive igangsat efter sommerferien. Her vil det være et plus, hvis
en lokal virksomhed også kan deltage i præsentationen.
DIB skal opfordre til, at man ude i virksomhederne tager
lærlinge ind, så branchen hele tiden har en veluddannet arbejdskraftsressource. DIB skal samtidig opfordre til, at medlemsvirksomhederne slår mulige lærlingepladser op på www.praktikpladsen.dk naturligvis for at få en lærling, men også for at vise/
markedsføre uddannelsen på et sted, hvor størstedelen af de
unge søger en læreplads.
DIB deltog også i 2015 i DM i Skills, som blev afholdt i Fredericia. 35 fag var repræsenteret og blev besøgt af over 60.000
(68.000). Af vores 4 deltagere vandt Patrick Guldberg Rasmussen, Delta Teknisk Isolering.
På Skills markedsføres den tekniske isolatøruddannelse og
formanden anbefalede medlemmer til at deltage aktivt, når næste DM i Skills 2017 finder sted i Aalborg 26. – 28. januar 2017.
Kontrolfunktionen i OKTI - Oplysning og Kontrol af Teknisk
Isolering blev udført af teknisk revisor Thomas Thorsen hos EKJ
Rådgivende Ingeniører A/S og kontrakten fortsætter i 2016.
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.
Alle projekter over en entreprisesum på 50.000 kr. indberettes.
Kontrol af tekniske isoleringsentrepriser omfatter følgende
områder:
• Korrosionsbeskyttelse samt isolering af køleinstallationer
•	Isolering af VVS-installationer, brandsikring af sprinklerinstallationer
•	Isolering af ventilation, brandsikring og komfort.

2015		
Placering af kontrollerede
Vurderingsklasser		
projekter fordelt i %
A
fuldt opfyldt
( 95-100 %)
75 % ( 75 %)
B enkelte afvigelser ( 75-99%)
20 % ( 13 %)
C mange afvigelser
(25 -75%)
5 % (12%)
D ikke opfyldt
(0-25 %)
0%(0%)
Udgangspunktet for kontrollen følger DS 452, 3. udgave for
teknisk isolering.
Revisionen af DS 452 har medført en del praktiske spørgsmål
om forståelse af teksten i den nye norm. På Dansk Standards
hjemmeside kan man nu finde svar på nogle af de mest stillede
spørgsmål.
DIB er også engageret i det internationale arbejde FESI- European Federation of Association of Insulation Contractors, der har
fokus på uddannelse, energioptimering, isoleringsprodukter og
korrosion i forbindelse med isolering.
FESI har brugt en del energi på kommende europæiske standarder og udarbejdet et Best Practice – dokument, der skal tjene
som reference til diverse europæiske industrinormer, som for de
flestes vedkommende ikke bekymrer sig synderligt om teknisk
isolering og slet ikke energibesparelser i forbindelse med dette.
Arbejdet fortsætter med CUI. Det blev på efterårsmødet besluttet at udvide arbejdet til også at omfatte selve korrosionsbehandlingen. Der har tidligere primært været fokus på at forhindre
vandindtrængning.
På uddannelsesområdet har der her i maj været afholdt et 3
dages mesterskab i teknisk isolering i Köln, hvor DIB deltog med
et hold, der fik bronze.
Bladet - Teknisk Isolering - udkommer 2 gange årligt med teknisk faglige indlæg og omtale af nye produkter og regler. Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med indlæg, artikler
eller andet relevant til bladet eller en annonce, idet bladets
økonomi er baseret på annoncer.
DIB vil i den kommende periode have følgende fokusområde:
•	Udbrede kendskabet til den tekniske isoleringsuddannelse på
skoler
• Uddannelse og efteruddannelse
• Rekruttering og ansættelse af lærlinge
• Udbredelse af kendskabet til DS 452, 3. udgave
• Deltagelse i opstartsmøder ifm. igangsætning af projekter
• Fortsat fokus på at mindske energitab
• Medvirke til indførelse af IT i branchen
Fokus på at minimere energitabet er ikke blevet mindre, og de
nye krav i DS 452, 3. udgave til bedre og større isoleringstykkelser gør, at der er godt gang i den tekniske isoleringsbranche.
Det er vigtigt, at alle DIB medlemmer bidrager til at udbrede
kendskabet til den nye standard gennem en løbende dialog med
deres kunder og ikke mindst dem, som monterer installationerne. Desværre er det oftest således, at isoleringsfirmaet først
bliver adviseret, når størstedelen af installationerne allerede er
monteret. Hermed mister vi muligheden for at få indflydelse på
installationernes udførelse og derved ligeledes muligheden for
at overholde DS452. Det er derfor meget vigtigt, at isoleringsfirmaet er med allerede på opstartsmødet. Her vil isoleringsfirmaet
kunne rådgive og forklare om, hvilke pladsforhold der kræves,
hvis lovgivningen skal overholdes.
HUSK; det koster ikke ekstra at udføre installationerne korrekt
første gang, men til gengæld kan det få betragtelige økonomiske
konsekvenser efterfølgende at skulle ændre på installationerne
for at overholde gældende lovgivning på området.
De stadig større krav kræver uddannelse, men da der i mange

år har været fokus på, at Danmark skulle være et vidensamfund, mangler vi tilgang af dygtige unge mennesker, der kan se
håndværket som en levevej. Større og større dele af en årgang
har bevæget sig gennem gymnasiet med målet til en længerevarende uddannelse helt i tråd med trenden i samfundet. Trenden
har skabt en kløft mellem folkeskolen og produktionserhvervene.
Når unge vælger gymnasiet til og erhvervsskolerne fra, falder
fagligheden.
Vi skal huske, det er vigtigt for samfundet, at der også er dygtige håndværkere til at holde produktionen i gang. Uden produktion ingen produktudvikling.
Vi har erfaret, at mange skoler, i forbindelse med elevernes
valg af uddannelse, ikke orienterer dem om den tekniske isolatøruddannelse. Det har medført, at vores branche har været sidste
valg. Med den størrelse branchen har, kan vi ikke ændre på, at
uddannelsen kun foregår to steder i Danmark. Men som brancheorganisation sætter vi nu gang i, at samtlige erhvervsskoler
fremover orienterer eleverne om den tekniske isoleringsuddannelse. Målet er at være førstevalg, når de nye årgange skal vælge
uddannelse.
Formanden sluttede beretningen med, at meddele at han var
på valg i 2017 og ikke ønskede genvalg. Tiden til at give stafetpinden videre til nye kræfter efter 16 år i bestyrelsen, hvoraf 11
år var nu kommet.
DIB’s økonomi er fortsat fornuftig og med et lille overskud
på ca. 20.000 kr. forblev betalinger til DIB og OKTI uændret
for 2017. Indskud til foreningen er 1.000 kr. grundkontingent
på 2.500 kr. plus 0,18 pct. af den totale lønsum dog minimum
7.500 kr. og til OKTI et årligt fast kontingent på 10.000 kr.
To bestyrelsesposter skulle besættes. Anders Vestergaard,
Persolit A/S trådte ud af bestyrelse, idet han havde skiftet job til
Persolit A/S og Peter Pedersen, CMP Partners ApS, idet han ikke
ønskede genvalg efter 15 års bestyrelsesarbejde og ville give
plads til nye kræfter.
Direktør Marc Roolfs, Delta Teknisk Isolering ApS blev valgt
ind i bestyrelsen. Den anden opstillede repræsentant til bestyrelsen trak sig i sidste øjeblik. Efter en kort pause og ud fra forskellige forslag besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen
består af 5 repræsentanter og Anders Vestergaard, Persolit A/S
får særlig tilknytning til bestyrelsen uden stemmeret men med
særligt arbejdsområde.
Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand:
Direktør Lars Graff, Isonord ApS
Næstformand:
Bestyrelsesformand Sven Pers, Persolit Entreprenørfirma A/S
Bestyrelsesmedlemmer:
Direktør Maria Holm, LM Isolering Aps
Regionschef Martin Udengaard, Norisol A/S
Direktør Marc Roolfs, Delta Teknisk Isolering ApS
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Kan et mineraluldsprodukt
med lav vægt sikre effektiv
brandbeskyttelse?
Ja, det kan det. Ved at anvende det rette
produkt, kan man få lang række fordele
som f.eks. høj brandbeskyttelse, god lydabsorbering og høj fleksibilitet i installationen. ISOVER ULTIMATE-løsninger opfylder
de skrappeste krav til brandbeskyttelse
af ventilationskanaler og sprinklerrør, og
giver samtidig mulighed for energieffektive og lette løsninger.
God lydabsorbering
De unikke produktegenskaber i det innovative mineraluldsprodukt ULTIMATE gør,
at lyden reduceres med op til 50% i forhold til andre traditionelle produkter med
samme densitet. Når lyden går igennem
ULTIMATE reduceres den akustiske energi
drastisk gennem friktionen i mineralulden. Samtidig sænkes den resonante
lydfrekvens væsentlig. ULTIMATE har lydabsorberende egenskaber og akustiske
komfort, kort sagt: mindre støj.

Nemt at arbejde med
Installationen med ruller eller slabs er
hurtig og nem på grund af produkternes
fleksibilitet. De kan uden problemer
installeres på ujævne overflader og bøjes
omkring et rør.
Mindre energiforbrug og lav vægt
ULTIMATE giver muligheden for at skære
enormt ned på energiforbruget. Med
optimal λ-værdi mindskes opvarmningsbehovet samt energitab. Når hvert eneste
ekstra gram betyder højere omkostninger,
kan den store reduktion i vægt opnået
med ULTIMATE reducere forbruget og
CO2-udledningen betydeligt. Fordi ULTIMATE har en lav vægt og leveres i komprimerede pakker kræver det langt mindre
transport- og opbevaringskapacitet. Dette
muliggør også en praktisk, hurtigere og
besparende installation.

Hvorfor produkter med sort belægning?
Installationer er ofte placeret under loftet.
For at gøre installationen mindre synlig,
vælger mange at male isoleringsproduktet
med sort farve. Den arbejdsgang slipper
du nu for, når du bruger ISOVER produkter
med sort alu belægning.
Produkterne overholder Europæisk
Produktstandard. ■

For yderligere information:
Peter Munk (Jylland): 2069 9780
Jacob Tosti
(Sjælland): 4058 4933
Kasper Nielsen
(Sjælland/Fyn): 2268 9540

- Din isoleringsrådgiver
- Din totalleverandør

Landsdækkende service og lager
Altid de kendte
mærker på lager

Ballerup
Tlf. 7026 0636
Armadan ann DIB2013.indd 1
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Kolding
Tlf. 7022 9933

Aarhus
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
info@armadan.dk
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Øland skaber godt
indeklima for de indsatte
i nyt superfængsel
Opførelsen af det nye, topmoderne statsfængsel på Nordfalster er i fuld gang.
Fængslet udstyres med den nyeste teknologi inden for teknisk isolering og
ventilation, og her har Øland sat sig på begge opgaver.

Det er virksomheden Øland, der skal levere det gode indeklima
og en miljørigtig profil omkring energiudledningen i det nye statsfængsel på Nordfalster. Fængslet, som forventes klar til ibrugtagning i slutningen af året og med plads til 250 indsatte, optimeres
på alle fronter, herunder også de tekniske installationer hvor bl.a.
varmetab står højt på agendaen.
Ikke mindre end 11 km rør til centralvarme og vand skal isoleres med teknisk isolering fra Øland. Dertil kommer isolering af
ventilationskanaler, tagbrønde og teknikrum samt hele ventilationsanlægget, som består af 120 tons ventilationskanaler og
tilhørende rørfittings, der også leveres af Øland. Alt i alt løber det
op i en meget stor ordre for Øland, der gør brug af sin solide erfaring med komplette leverancer af teknisk isolering og ventilation.
- Det nye fængsel får markedets mest miljøvenlige isolering
og ventilation. Det vil kunne mærkes på de ansatte og indsattes dagligdag samt på fængslets varmeregning. Den tekniske
isolering beskytter alle de tekniske installationer effektivt mod
varmetab, og dette vil sammen med ventilationsinstallationen
sikre, at fængslets temperatur og indeklima er behageligt og
varmebesparende året rundt, siger Carsten Madsen, administrerende direktør i Øland.
- Efter nogle år under finanskrisen, hvor vi primært så renovationsopgaver, er der begyndt at komme gang i nybyggeriet. Det
gør blandt andet, at vi oftere og oftere får disse ventilations- og
isoleringsopgaver. Statsfængslet er et godt eksempel på dette,
og vi har flere forespørgsler, siger Carsten Madsen.
Den omfattende opgave med at isolere de tekniske installationer varetages af Nakskov Isoleringsforretning, mens ventilationsentreprisen håndteres af Wicotek Kirkebjerg. ■

WE DO THE JOB

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

www.norisol.com
+45 7011 7744

15

10 nye svende til
isoleringsbranchen
Fredag den 18. marts blev ti nye isolatør-svende fejret, hos
Euc-Nordvestsjællands afdeling i Audebo. De indbudte mestre, sponsorer, familiemedlemmer, kærester og venner, var
med til, at lykønske de ”nybagte” svende.
Festlighederne startede klokken 12:00, med god mad
og drikkelse. Efter den største sult var stillet, blev skolebeviserne derefter overrakt af Audebo-skolens leder Jesper
Hald. Skolens chef Vibeke Pakkenberg gav svendene gode
velmente ord og hurra med på vejen fremover. Det Lokale
Faglige Udvalgs repræsentant Henning Krogsbjerg kom med
ros til svendene for en god indsats og ihærdigt arbejde med
svendeprøven, og afsluttede med at overrække svendebrevene til de 10 nye svende. Herefter gav indbudte sponsorer
gaver. Isovers konsulent Kasper Nielsen kunne give ”den
gyldne saks” til Alex Grønning Jensen fra Allan Ploug Isolering, som i øvrigt bestod med en velfortjent sølvmedalje.
Den gyldne saks gives til den svend, som har været bedste
kammerat, samt udviklet sig mest under skoletiden.
Der blev skålet med sodavand, vin og øl. Lokalet osede
af god stemning og alle hyggede med snak, om isolering og
præstationer. Når isoleringsfolk mødes, kommer smil og lat-

Ses stående fra venstre:
Brian Lund Poulsen
Theis Kulmbach
Johny Ottesen
Nikolaj Andersen
Alex Grønning Jensen
Esben Havn Jensen
Sandra Westphal Engelhardt
Rabih Baker Jrab
Kenneth Brix Larsen
Alexander Franch (ikke på billedet)

ter frem, især når gamle dage mindes. Branchen er ikke stor,
og de fleste isoleringsfolk kender hinanden, og der kommer
hurtigt en munter stemning frem.
Vi ønsker og håber fra skolen, at flere M/K personer, får
lyst til at indgå i en isolatør-uddannelse og dermed kunne
højne kvaliteten af isolering. Der bliver på sigt mangel på
isolatører, og derfor må der gerne allerede nu, komme flere i
uddannelse. ■

Persolit
Persolit
Hovedstadens Isolering
Persolit
Allan Ploug
Nytech Isolering
Maxi Isolering
SR-Isolering
Bilfinger
Grenå Isolering

FOAMGLAS ®
AEROGEL

Tlf.: 3940 1314 │ mail@skanacid.dk│ www.skanacid.dk
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Bestået
Bestået
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Bestået
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Bestået
Bestået
Bestået
Bestået

med
med
med
med

ros
ros
ros
sølv

med ros

Teknisk klæde
Isolerede rørophæng
Specialbefæstelse mm.

FSI nu i Danmark

Primo marts 2016 stiftedes virksomheden FIREProtect.dk, med målsætning om,
at være samarbejds- og sparringspartner
i løsningen af opgaver, omkring passiv
brandsikring af installationer og gennemføringer, samt andre opgaver der relaterer
til firmaet brandsikrings produktsortiment.
FIREProtect.dk varetager den Engelske producent FSI Limited interesser
i Danmark, FSI regnes for værende en
af pionererne blandt producenter af
brandprodukter og har da også mere end
30 års erfaring at byde på og dette, vil
sammen med vor erfaring fra det danske
marked, sikre at der leveres det rette
produkt til opgaverne, udtaler medejer og
salgsdirektør Claus Pagh, som selv har
stor erfaring efter mange års arbejde med
passiv brandsikring.
FIREProtect.dk og FSI’s metier er til
stadighed at udvikle veldokumenterede
kvalitetsprodukter med fokus på sikkerhed og brugervenlighed.

Som eksempel på det kan nævnes
Pyrocoustic® polymer brandmastik som
bl.a. udmærker sig ved at den forbliver
elastisk i hele dens levetid og derved er
i stand til at optage de bevægelser der i
konstruktion samt installationer, samtidig
har den nogle særdeles gode egenskaber
i forhold til lyddæmpning…Pyrocoustic®
brandmastik kan desuden ofte anvendes
uden bagstop, hvilket jo også indebærer
et økonomisk aspekt. Som noget nyt i
Danmark, kan produktet også levers i
5 kg spande, hvilket vurderes, i mange
tilfælde, at give et hurtigere og bedre
resultat.
FIREProtect.dk vil være lagerførende
i fuldt og bredt sortiment, som bl.a.
omhandler – Stopseal® mineralulds
brandplader, Pyrocoustic® brandmastik,
brandpasta, PipeBloc® brandbøsninger,
PipeBloc® brandpakninger, Fireprotect
bagstop m.m.
FIREProtect.dk ambition er at tilbyde et
landsdækkende distrubutørnet indenfor

tilknyttede fagområde, hvor man sammen med grossisterne, udover at sikre
nærhed, service og leveringssikkerhed, vil
tilbyde kurser i brandtætning af installationsgennemføringer, disse kurser er af 2-3
timers varighed og afholdes præcis der
hvor man måtte ønske det, og afsluttes
altid med udlevering af certifikat som
dokumentation på at kursisten har de
basale kundskaber for at kunne udføre
brandlukninger med produkter fra FIREProtect.dk, ligeledes er teknisk hjælp i
mere projekt relateret sammenhæng også
en naturlig del af vor ydelse slutter Claus
Pagh. ■

info@fireprotect.dk
Salgsdirektør
Claus.Pagh@fireprotect.dk
Tlf +45 41234700

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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λtotal = λfaststoffer + λgas + λstråling

Er Mikroporøs isolering
bedre end mange andre
isoleringsprodukter?

Det der bestemmer hvor godt et materiale isolerer, når
inden for disse 3 kategorier. Materialer (faststoffer) har

1. Faststoffets evne til at lede varme, kaldet varm
2. Evne til at minimere luftens (gas) bevægelse, ka
3. Samt en evne til at minimere intern infrarød va
kaldet stråling.

Se billedet.

Af Kim Eriksen

Mange af os har hørt, og måske accepteret, at produkter som f.eks. Microtherm
og Porextherm har super gode isoleringsegenskaber. Ved vi egentlig hvorfor? Jeg
gjorde i hvert fald ikke i starten.
Derfor denne lille forenklede forklaring
som jeg håber læseren vil finde interessant, og lærerig, eller måske bare som en
opfriskning af allerede kendt viden.
Man beregner og sammenligner isoleringsprodukter ved hjælp af Lambda (λ)
værdien. Den er udtryk for varmestrømmen gennem en m3 af et materiale og det
gør det muligt, at sammenligne produkter
med hinanden.
Lambda værdi er ikke det samme
som U-værdi selv om de er beslægtede.
U-værdien er i stedet et udtryk for varmestrømmen gennem en bestemt tykkelse
af et produkt, eller sammensætning af
produkter (konstruktion). Det kan f.eks.
være en 300mm tyk vægkonstruktion.
Lambda opbygges af 3 elementer
Den λ-værdi som vi kende for forskellige
isoleringsmaterialer bygges op af følgende variabler:
λtotal = λfaststoffer + λgas + λstråling
Det der bestemmer hvor godt et materiale
isolerer, når temperaturerne bliver høje,
er dets egenskaber inden for disse 3
kategorier. Materialer (faststoffer) har 3
måder at lede varme.
1.	Faststoffets evne til at lede varme,
kaldet varmeledning
2. 	Evne til at minimere luftens (gas)
bevægelse, kaldet konvektion
3. 	Samt en evne til at minimere intern
infrarød varmetransport mellem
produktets fibre eller partikler, kaldet
stråling. Se billedet.
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Derfor er Mikroporøse produkter bedre
Mikroporøse produkter som f.eks. Porextherms WDS® serie, er opbygget af
meget små nano partikler på ca. 10nm.
Et menneske hår er 100µm (ca. 100
gange tykkere). Materialet består af
Pyrogenic Silica, der som faststof har en
meget lav varmeledning.
Den tætte partikelstruktur sikrer mod
konvektion. Den gør det svært for luft/
gas molekylerne at bevæge sig i materialet hvilket sikrer at varm luft/gas ikke
forlader produktet og erstattes med
kold, der så igen skal opvarmes. Hvis der
tillades konvektion vil den varme luft/gas
vandre fra den varme side til den kolde
overflade og medvirke til overfladens
opvarmning. Typisk vil der opstå varme
områder i toppen af de isolerede emner.
Strålingen mellem partiklerne nedbrydes i partiklernes mængde. Der er så
mange skilleflader, som alle er meget
lidt varmeledende, at strålingen ikke

formår at flytte varme hele vejen igennem
produktet. Se billeder, der viser forskellen
mellem fibre og Nano partikler. Her er det
tydeligt, at konvektion er større.

Derfor er Mikroporøse produkter bedre
Anvendelsesmuligheder

Anvendelsesmulighederne
er mange. Den
Mikroporøse produkter som
f.eks. Porextherms
WDS® s
nye norm, DS 452.3, kræver bl.a. under
10nm. Et menneske hår erindustri,
100µm
gange tykke
at der (ca.
ikke må100
være overflader
med temperaturer over 50°C, heller ikke
faststof har en meget lav varmeledning.
punktvis. Dette er meget svært at undgå.
Hvis mikroporøse produkter tænkes ind i
løsningerne, kan man i de fleste tilfælde
overholde normen. Dette kan f.eks. være
et by-pas, hvor f.eks. et rør ligger så tæt
på et andet emne, at der ikke er plads til
den beregnede isoleringstykkelse. Hvis
der benyttes eksempelvis et WDS Flexipor
produkt, der hvor pladsen mangler, så
kan for varme områder undgås. Der er
mange lignende situationer hvor denne
type produkter kan løse opgaven. Denne
type produkter bør først overvejes, når

meget lidt varmeledende, at strålingen ikke formår at flytte varme hele vejen igennem produktet.
Se billeder, der viser forskellen mellem fibre og Nano partikler. Her er det tydeligt, at konvektion er større.

od konvektion. Den gør det svært for luft/gas molekylerne at bevæge sig
ft/gas ikke forlader produktet og erstattes med kold, der så igen skal
tion vil den varme luft/gas vandre fra den varme side til den kolde
ns opvarmning. Typisk vil der opstå varme områder i toppen af de

brydes i partiklernes mængde. Der er så mange skilleflader, som alle er
gen ikke formår at flytte varme hele vejen igennem produktet.
em fibre og Nano partikler. Her er det tydeligt, at konvektion er større.

Anvendelsesmuligheder
Anvendelsesmulighederne er mange. Den nye norm, DS 452.3, kræver bl.a. under industri, at der ikke må
være overflader med temperaturer over 50 °C, heller ikke punktvis. Dette er meget svært at undgå. Hvis
mikroporøse produkter tænkes ind i løsningerne, kan man i de fleste tilfælde overholde normen. Dette kan
f.eks. være et by-pas, hvor f.eks. et rør ligger så tæt på et andet emne, at der ikke er plads til den beregnede
isoleringstykkelse. Hvis der benyttes eksempelvis et WDS Flexipor produkt, der hvor pladsen mangler, så kan
for varme områder undgås. Der er mange lignende situationer hvor denne type produkter kan løse opgaven.
Artiklens forfatter Kim Eriksen håber at denne enkle forklaring giver et billede af de fysiske retningslinjer,
Denne type produkter bør først overvejes,
når temperaturerne
kommer over
120isolere.
˚C, og
hvor
manglende mere
der
gør, at derprodukters
er forskel på udvikling,
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på
forskellige
når de evner tileratforskel
temperaturerne kommer over 120 ˚C, og
plads
gør, at traditionel
isolering
har problemer
med
at opfylde
kravene
i normen.
detaljeret
præsentation,
er man velkommen
til at
kontakte
Kimisolere.
Eriksen Hvis
- www.skanacid.dk
til at
man er interesseret i
bliver udsat
for varme.
hvor manglende
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kurvenDS
ses452.3,
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nyePånorm,
kræver bl.a.

Artiklens forfatter Kim Eriksen håber
at denne enkle forklaring giver et billede
de fysiskeat
retningslinjer,
der gør, at der
underafindustri,
der ikke må

en mere detaljeret præsentation, er man
velkommen til at kontakte Kim Eriksen
- www.skanacid.dk

e. Den
over 50 °C, heller ikke punktvis. Dette er meget svært at undgå. Hvis
På kurven
en sammenligning
af forskellige
produkters
i løsningerne,
kannedenfor
man i deses
fleste
tilfælde overholde
normen. Dette
kan udvikling, når de bliver udsat for varme.
rør ligger så tæt på et andet emne, at der ikke er plads til den beregnede
s eksempelvis et WDS Flexipor produkt, der hvor pladsen mangler, så kan
mange lignende situationer hvor denne type produkter kan løse opgaven.
rvejes, når temperaturerne kommer over 120 ˚C, og hvor manglende
r problemer med at opfylde kravene i normen.

VORE MEDARBEJDERE HAR OVER 30 ÅRS ERFARING INDENFOR TEKNISK
ISOLERING, BEFÆSTIGELSE OG PASSIV BRANDSIKRING.
nligning af forskellige produkters udvikling, når de bliver udsat for varme.
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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Byggeriets Arbejdsmiljøbus

sætter fokus på lærlinge
I Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) er
der travlt med besøg på byggepladser og i
byggefirmaer, men den mobile del af konsulenttjenesten er de seneste måneder
blevet udvidet med dels en videntjeneste
for bygherrer og rådgivere fra 1. januar i
år, og fra 1. april viderefører Bam-bus det
lærlingeprojekt som de seneste to år har
kørt i regi af BAR Bygge/Anlæg.
Projektet skal fokusere på kontakt til
praktikfirmaer, sådan at der også sættes
mere fokus på lærlinges arbejdsmiljø
ude i firmaerne. Det er vigtigt at der er
genkendelse i det som lærlinge lærer
om arbejdsmiljø på skolerne og det de
efterfølgende oplever når de kommer ud
i praktik, - siger Bam-bus direktør Peter
Kirkegaard.
De seneste to år har projektet udarbejdet flere produkter som skolerne nu
kan bruge direkte i undervisningen, og
i det videre forløb overfor firmaerne vil
projektet arbejde med en større systema-

tik i arbejdet med lærlinge. Det er blandt
andet:
Plan for introduktion til firmaet, hvor
der er en særlig opmærksomhed på den
nye lærling, fordi vi ved, at det er den
første tid, at risikoen for en arbejdsskade
er størst.
Instruktion, oplæring og tilsyn. Der
er en række pligter som firmaet skal
opfylde omkring instruktion og tilsyn. Man
skal være sikker på at lærlingen kender
til arbejdet med forskellige maskiner,
værktøj og udstyr, hvordan det håndteres
rigtigt, og hvad man ikke skal gøre, hvis
man vil slippe for at komme galt af sted.
Og så skal man ikke glemme at føre tilsyn
med, at instruktioner og oplæring også
efterleves.
Ledelse og svendes ansvar for sikker
praktikplads. Måden man gør ting på i
firmaerne er ofte styret af den måde som
mester og svende går til arbejdet på. Og
hvad enten det er sikker og opmærksom

Nyt medlem af
bestyrelsen i Danske
Isoleringsfirmaers
Brancheforening
På den netop afholdte generalforsamling blev Marc
Roolfs indvalg i bestyrelen.
Marc Roolfs er 48 år, født i Holland, og opvokset på de
Hollanske Antiller.
Han er uddannet Cevil Økonom i Amsterdam og har arbejdet i Danmark siden 1994, bor privat i Stenløse sammen
med Jane.
Marc startede i isoleringsbranchen i 1994 hos Dantec
Rørisolering A/S. de første 4 år som isolatør efterfulgt af
14 år som entrepriseleder.
I 2012 stiftede March Delta Teknisk Isolering ApS i Birkerød og beskæftiger i dag ca. 10 – 12 mand.
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måde, eller det er en facon, hvor man
tager unødvendig risiko, så smitter det
af på lærlingen. Derfor er der også et
arbejde i, at fjerne de værste unoder, så
lærlingen ikke adopterer disse og dermed
øger risikoen for at bringe sig selv eller
andre i fare.
Oplysning om pensions- og sundhedsordning hos PensionDanmark. Pensionsordninger og muligheder for behandling
gennem sin overenskomst fylder ikke meget i et lærlingehoved. Lærlingeprojektet
vil også fortsat have kontakt til skolerne
med udbredelse af undervisningsmaterialer, møde med faglærere, udvikling af
undervisningsmateriale om motion og
lignende tiltag. Projektet støttes af PensionDanmark og Samarbejds- og Arbejdsmiljøfonden i Dansk Byggeri/3F.
Der er mere information om gennemførte aktiviteter på BAR-Bygge/Anlægs
web: http://www.bar-ba.dk/undervisning/
laerlinge/om-laerlingesiden ■

Fleksibel, stærk
– og vandtæt... IsoCover
Glen Børner fra Albertslund Isolering fik
i 2014 et isoleringsjob, hvor han fik til
opgave at skulle isolere forbindelsesrør til en husbåd. En spændende, men
også udfordrende opgave. Det drejede
sig om koldvandstilgang og afløb fra
båden og ind til de faste tilslutningsforbindelser på kajen. I sagens natur var
ønsket, at forbindelsen var fleksibel
og mekanisk stærk for de 2 rør samt
eltraceingen.
Efter en snak med Jørn Smith fra
Øland faldt valget på en løsning bestående af Kaiflex som isoleringsmateriale og IsoCover som kappemateriale –
begge dele bøjelige og meget fleksible
produkter, der er i stand til at optage
de bevægelser der uundgåeligt vil være
mellem skibet og kajen. Ud over dette
opfyldte kappematerialet Isocover
også kravet til at være fuldstændigt
vandtæt og UV bestandigt. Dette var

nødvendigt fordi der – selv om forbindelserne normalt var over vandspejlet
- også ville forekomme overskylning
med saltvand i uroligt vejr og isdannelser om vinteren. Løsningen har snart
siddet i 2 år og har fungeret tilfreds-

stillende. Husbåden – den tidligere
træfærge ”Stenøre” fra Limfjorden er
nu gået på pension, og ligger i Københavns havn og er blevet ombygget fra
udflugt- og færgefart til en spændende
husbåd. ■

FIREProtect.dk
- leverandør af passiv brandsikring

Vore medarbejdere har mere end 20 års erfaring med projektering på alle niveauer,
og kan derfor vejlede og skræddersy netop den løsning der ønskes, som både
overholder gældende lovgivning, samt beskytter menneskeliv og dine værdier.

Vi tilbyder kurser i brandtætning af installationsgennemføringer.
Kontakt os for infomation om hvilke grossister som forhandler FSI.
FIREProtect.dk ApS Industrivej 8 6560 Sommersted Tlf. 4143 4700 info@fireprotect.dk www.fireprotect.dk
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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
Trekronergade
124 · 2500 Valby
Allan Ploug A/S
Tlf.
364536364 ·· Fax
36453631
Nordholmen
2650
Hvidovre
elin@aploug.dk
Tlf. 36453636 · Fax 36453631
www.aploug.dk
mads@aploug.dk
www.aploug.dk
Altek
Trading ApS
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
Tlf.
86118555
· Fax 86118487
Altek
Trading ApS
info@altek.dk
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
www.altek.dk
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
info@altek.dk
Altek
Trading ApS
www.altek.dk
Nydamsvej
43 · 8362 Hørning
Tlf. 86923390 · Fax 86923394
Altek Trading ApS
info@altek.dk
www.altek.dk
Nydamsvej 43 · 8362 Hørning
Tlf. 86923390 · Fax 86923394
Altisol
Teknisk Isolering ApS
info@altek.dk
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
www.altek.dk
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
frank@isolering.com
Altisol Teknisk Isolering ApS
www.isolering.com
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
Andersen´s
Isolering
Tlf. 97810200
· Fax ApS
97810259
Krakasvej
15 · 3400 Hillerød
frank@isolering.com
Tlf.
48242056
·
Fax
48242058
www.isolering.com
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej
15 · 3400
Ballerup
Isolering
A/S Hillerød
Tlf. 48242056
· Fax 48242058
Tempovej
37B · 2750
Ballerup
Tlf.
44666960 · Fax 44669600
andersen.isolering@adr.dk
hans@ballerup-isolering.dk
www.andersens-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk

Ballerup
Isolering A/S
BIS
Industrier,
Tempovej
· 2750AS,
Ballerup
Filial
af BIS37B
Industrier
Norge
Tlf. 44666960
· Fax 44669600
Flakagervej
36 · 4400
Kalundborg
hans@ballerup-isolering.dk
Tlf.
4748024444
post@bis-industrier.no
www.ballerup-isolering.dk
www.bis-industrier.no
Bilfinger Industrier Danmark A/S
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Industri – Vest
- 8B Fredensborg
· 4293 Dianalund
Højvangen
9 · 3480
Tlf. 48485380
22445655· Fax 48482180
Tlf.
firmapostdk@bis-industrier.no
hoppe@hoppes.dk
www.bis-industrier.no
www.hoppes.dk
BRDR.
SVENSSON A/S,
BIS Industrier,
ISOLERING
STILLADSER
Filial af BIS&Industrier
AS, Norge
Oliefabriksvej 2 · 2770 Kastrup
Flakagervej
36
4400
Kalundborg
Tlf. 32515677 · ·Fax
32525677
Tlf. 4748024444
brdr.svensson@mail.dk
post@bis-industrier.no
www.brdr-svensson.dk
www.bis-industrier.no
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
Eslundvej
7, Nim
· 8740ApS
Brædstrup
Brdr. Hoppe
Isolering
Tlf.
75682166
Fax 75682187
Højvangen
9 · ·3480
Fredensborg
ole@bv-isolering.dk
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
www.bvisolering.dk
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk
CMP
Partners ApS
Militærvej 3 · 4700 Næstved
Tlf.
4045
8889 ApS
CMP
Partners
teknisk-isolering@post.dk
Militærvej 3 · 4700 Næstved
Tlf. 4045 8889
dan-isoleringsteknik A/S
teknisk-isolering@post11.tele.dk
Havnepladsen
12, bygn.14
9900 Frederikshavn
dan-isoleringsteknik
a/s
Tlf.
98433838 · Fax 98410038
Havnepladsen 12, bygn. 14
dan-iso@mail.tele.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433838
Delta
Teknisk Isolering
niels@dan-isoleringsteknik.dk
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød
www.dan-isoleringsteknik.dk
Tlf. 40504434

mr@delta-isolering.dk
Delta Teknisk Isolering ApS
Klintehøj
Vænge
7 · 3460
Birkerød
Greens
Teknisk
Isolering
v/Per
Green
Blegevej
34 · 8300 Odder
Tlf. 40504434
Tlf.
25111916
mr@delta-isolering.dk
per@gtisolering.dk
www.delta-isolering.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. 59517200
jonas@grisolering.dk
fn@fnrevision.dk
www.grenaaisolering.dk
H
H Isolering
A/S
G+H
Isolering
A/S
Geminivej
· 2670
Greve
Essen 3372
· 6000
Kolding
Tlf.
46150872
·
Tlf. 27273500 Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
allan.f.thomsen@gmail.com
www.hhisolering.dk
www.gh-isolering.dk
Hvidovre Isolering v/Carsten Klæbel
Grenaa Isolering
A/S Hvidovre
Odysseus
Alle 1 · 2650
Tlf.
22621760
Nygårdsvej
2 · 8570 Trustrup
hvidovre.isolering@gmail.com
Tlf. 86334202 · Fax 86334868
jonas@grisolering.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
www.grenaaisolering.dk
Ole
Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør

Tlf. 31705828
H H Isolering A/S
info@ibtisolering.dk
www.ibtisolering.dk
Geminivej 72 · 2670 Greve
Tlf. 46150872 · Fax 46150486
IKAS
ISOLERING A/S
kontakt@hhisolering.dk
Axel
Gruhns Vej 16, Holme
www.hhisolering.dk
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
Hovedstadens Isolering Aps
bc@ikas-isolering.dk
Ørslevvestervej 39 · 4100 Ringsted
www.ikas-isolering.dk
Tlf. 57855502
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE
info@hovedstadensisolering.dk
Hammeren
10 · 6715 Esbjerg N
www.hovedstadensisolering.dk
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
j.kynde@get2net.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
www.jorgen-kynde.dk
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
Tlf. 31705828
Isonord
ApS
Nyholms
Allé 48 · 2610 Rødovre
info@ibtisolering.dk
Tlf.
60759040
www.ibtisolering.dk
mo@isonord.dk
www.isonord.dk
IC Isolering Aps
Granhegnet
· 3450
Allerød
K.T.
Isolering 4v/Kim
Thomsen
Tlf. 69 15 6039
50· 2200 København N
Heimdalsgade
mo@ic-isolering.dk
Tlf.
43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk
www.ic-isolering.dk
www.ktiso.dk
IKAS ISOLERING A/S
KAEFER
ApS Vej 16, Holme
Axel Gruhns
Blytækkervej 3, Erritsø · 7000 Fredericia
8270
Højbjerg
Tlf. 76201320 · Fax 76201329
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
info@kaefer.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.kaefer.com
www.ikas-isolering.dk
LM Isolering ApS
Vestre
15 A/S
· 4000 Roskilde
IsotekHedevej
Danmark
Tlf.
46755494 · Fax
Danmarksgade
4 · 46755495
9293 Kongerslev
lej@lm-isolering.dk
Tlf. 20805090
www.lm-isolering.dk
isotekdanmark@gmail.com
NORISOL A/S
Industrivej
33 · 4230 Skælskør
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE
Tlf.
70117744
58196060
Hammeren
10· ·Fax
6715
Esbjerg N
skaelskoer@norisol.dk
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
www.norisol.dk
j.kynde@get2net.dk
www.jorgen-kynde.dk
NORISOL
A/S

Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
Isonord
ApS · Fax 98429117
Tlf.
70117744
info@norisol.dk
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
www.norisol.dk
Tlf. 60759040
mo@isonord.dk
NORISOL
A/S
www.isonord.dk
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
K.T. Isolering v/Kim Thomsen
info@norisol.dk
Heimdalsgade 39 · 2200 København N
www.norisol.dk
Tlf. 26201141
NORISOL
A/S
kontakt@ktiso.dk
Mileparken
13 · 2740 Skovlunde
www.ktiso.dk
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
prje@norisol.dk
LM Isolering ApS
www.norisol.dk
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
Tlf. 46755494
· Fax 46755495
NORISOL
A/S, FREDERICIA
Værkstedsvej
1 · 7000 Fredericia
lej@lm-isolering.dk
Tlf.
70117744 · Fax 75922664
www.lm-isolering.dk
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk

Nykjær
Isolering
A/S
Neder Holluf
Pladefremstilling
ApS
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Hollufgårdsvej
206
· 5220 Odense SØ
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
Tlf. 66159681
kn@nykjaer-isolering.dk
henrik@nhp-odense.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.nhp-odense.dk
Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen
9 · 6700 Esbjerg
NORISOL A/S
Tlf.
75138333
75457444
Industrivej
33··Fax
4230
Skælskør
jegh@nytechisolering.dk
Tlf.
70117744
·
Fax
www.nytechisolering.dk58196060
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk
Olaf
Bahn Isolering A/S
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf.
86210099
NORISOL
A/S· Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
www.olaf-bahn.dk
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
Persolit
Entreprenørfirma A/S
www.norisol.dk
Lindøalleen
103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
persolit@persolit.dk
NORISOL A/S
www.persolit.com
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
Persolit
Entreprenørfirma A/S
info@norisol.dk
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
www.norisol.dk
Tlf. 96321030 · Fax 96321039
persolit@persolit.dk
NORISOL A/S
www.persolit.com
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Tlf. 70117744
· Fax 70127744
Diskovej
2 · 7100 Vejle
prje@norisol.dk
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
www.norisol.dk
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
NORISOL A/S, FREDERICIA
Værkstedsvej
1 · 7000 Fredericia
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Tarp
Byvej 147 · ·6715
Esbjerg N
Tlf. 70117744
Fax 75922664
Tlf.
70200613 · Fax 70200631
fredericia@norisol.dk
persolit@persolit.dk
www.norisol.dk
www.persolit.com

Randers
A/S
PersolitIsolering
Entreprenørfirma
A/S
Fuglebakken 1, Randers By
Glerupvej
22A,
2610
Rødovre
8900 Randers C
Tlf.86410201
43691111· Fax
– Fax
43691455
Tlf.
86406222
persolit@persolit.dk
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk
www.persolit.com
Rørbæk
PersolitIsolering
Entreprenørfirma A/S
v/Anders
Vangsgaard
Flakagervej
5 · 4400Ramsing
Kalundborg
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf.
59516320
Tlf. 22468363 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
ramsing@os.dk
www.persolit.com
www.roerbaek-isolering.dk
SPersolit
R ISOLERING
A/S
Entreprenørfima
A/S
Ringstedvej
178C,
Bakketoften
20 ·Kvanløse
8541 Skødstrup
4300
Holbæk
Tlf. 86996205
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
persolit@persolit.dk
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.persolit.com
www.sriso.dk
SAKI
IsoleringIsolering
ApS
PM Teknisk
ApS
Gunnar
VejHedehusene
26A
SkelvejClausens
20 · 2640
8260
Viby
J
Tlf. 46560100 · Fax 46597079
Tlf.
40595433 · Fax 86545533
pmtek@pmtek.dk
isolering@saki-as.dk
www.pmtek.dk
www.saki-as.dk
POLY-CAP
ApS
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Hvinningdalvej
8422
· 8600
Silkeborg
Vintapperbuen
· 4070
Kirke Hyllinge
Tlf.
86816712
Tlf.86816722
46404751· Fax
· Fax
46403054
silkeborg-isolering@mail.dk
poly-cap@mail.dk

Persolit
Nytech Entreprenørfirma
Isolering A/S A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Adgangsvejen
· 6700
Esbjerg
Tlf. 59516320 ·9Fax
59517825
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
persolit@persolit.dk
jegh@nytechisolering.dk
www.persolit.com
www.nytechisolering.dk
PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej
20 ·Isolering
2640 Hedehusene
Olaf Bahn
A/S
Tlf.
· Fax 46597079
Pi 146560100
· 8382 Hinnerup
pmtek@pmtek.dk
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
www.pmtek.dk
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk
POLY-CAP
ApS
Vintapperbuen 22 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.
46404751
· Fax 46403054
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
poly-cap@mail.dk
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

SN Gruppen A/S
Randers
A/S
Ellekær
7 ·Isolering
2730 Herlev
Fuglebakken
Randers
By
Tlf.
39690692 1,
· Fax
39690662
8900 Randers C
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppen.dk
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
info@randers-isolering.dk
Svale
Isolerings Entreprise ApS
www.randers-isolering.dk
Frøslev Bygade 21, Frøslev
4660 Store Heddinge
Rørbæk
Isolering
Tlf.
27634949
v/Anders Vangsgaard Ramsing
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Terton
ApS
Tlf. 22468363
Industriholmen
80 · 2650 Hvidovre
ramsing@os.dk
Tlf.
38791133
· Fax 38790055
www.roerbaek-isolering.dk
morten@terton.dk
www.terton.dk
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Hvinningdalvej
84 · 8600A/S
Silkeborg
UNITECH
Isoleringsteknik
Tlf. 86816722
· Fax
86816712
Lupinvej
5, Bygning
3,9500
Hobro
Tlf.:
98512009
silkeborg-isolering@mail.dk
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
Frøslev Bygade 21, Frøslev
Vimo Isolation ApS
4660 Store
Hedebyvej
4 · Heddinge
3650 Ølstykke
Tlf.40325056
27634949
Tlf.
svaleisoleringentreprise@gmail.com
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk
Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk

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

UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.: 98512009
info@unitech-isolering.dk
1.
december 2013, blevet medwww.unitech-isolering.dk

Nykjær Entreprenørfirma
Isolering A/S A/S
Persolit
Hollufgårdsvej 206
5220Greve
Odense SØ
Håndværkerbyen
10 ··2670
Tlf.43691111
66158081· Fax
· Fax
66155081
Tlf.
43691455
persolit@persolit.dk
kn@nykjaer-isolering.dk
www.persolit.com
www.nykjaer-isolering.dk

Nyt medlem i DIB

lem af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, firmaet som er

Persolit Entreprenørfirma A/S
Vimo Isolation ApS
beliggende
Lupinvej 5 i Hobro, beskæftiger
30 medarbejdere
Diskovej
2 · 7100på
Vejle
Hedebyvej 4 ca.
· 3650
Ølstykke
udførelse
af teknisk isoleringsopgaver,
udover de traditionelle
Tlf. med
75821722
· Fax 75821973
Tlf. 40325056
persolit@persolit.dk
opgave typer inden for branchen, er mail@vimoisolation.dk
Unitech Isoleringsteknik spewww.persolit.com
www.vimoisolation.dk

cialister i udførelse af køleisolering med polyureathanskum på rør,

tanke
og kølerumsisolering.
UnitechWerner
Isoleringsteknik
A/S ejes og
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Isolering Aps
Tarpledes
Byvej af
147
· 6715
Esbjerg N (direktør),
Rådyrlykken
23, Slukefter Michael
Hardy
Christensen
Rene Christianesen,
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
5210 Odense NV.
Rasmussen og Ole Sørensen som er projektledere.
persolit@persolit.dk
Tlf. 23831998
Velkommen
i
DIB!
www.persolit.com
morten@werner-iso.dk
www.werner-iso.dk

AKTIVITETSKALENDER 2016/2017
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering

Aktivitetskalender 2013/2014
FESI, efterårsmøde 7. – 10. september 2016

Stresa Lake Maggiore, Italien

på svendeprøve 16. september 2016
-Afslutning
for dem
med særlig interesse for teknisk isolering

EUC Nordvestsjælland, Audebo

Medlemsmøde fredag 4. november 2016

I samarbejde med Rockwool

Torsdag den 23.-25. januar 2014

Skills, Gigantium, Aalborg

Fredag den 14. februar 2014

Svendeprøve, afslutning, AMU Kolding

Armaflex kurser 2016
Planlagte kurser i korrekt montering af Armaflex slanger og plader. Programmet indeholMåned
Fredag den 14. marts 2014
Svendeprøve,
afslutning, EUC begivenheder
Nordvestsjælland
der også lim kursus - herunder certificering i korSeptember 2016 Armadan Aarhus:
12.09.2016
rekt anvendelse af vandbaseret Armaflexlim.
Armadan Kolding:
13.09.2016
Tilmelding
til den
Armadan
Ballerup: 14.09.2016
Onsdag den
26.arrangerende
– 29. martsforhandler.
2014
FESI, forårsmøde, Oulu,
Finland
Oktober 2016

Torsdag den 8. – 9. maj 2014
Install it. Trust it.

Weiss Isolering:

31.10.2016

Iso 2014 Køln

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

Primo juni 2014

DIB Teknisk Isolering udkommer
Tema: DS452
(DS 452/3)
Deadline primo maj

AD_DIB_Calendar_209x73,5_DK_2016.indd 1

Nem løsning til nye isoleringskrav

04.05.2016 15:59:00

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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De klæder hinanden
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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

