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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 skal vi
alle være glade for. Det stiller krav til
uddannelse og størrelsen af medarbejderstyrken.
I mange år, har der været fokus på, at
Danmark skulle være et vidensamfund.
Større og større dele af en årgang har be-

væget 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.
Det har bevirket, at vi i dag mangler
tilgang af dygtige unge mennesker, der
kan se håndværket som en levevej.
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 2
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 vælges uddannelse.
Mange medlemsvirksomheder har tilkendegivet, at de meget gerne vil tage en
lærling, hvis den rette kommer. Det er nu,

hvor erhvervsuddannelserne igen er kommet på den politiske dagsordenen, at vi i
virksomhederne skal slå til for at finde den
rette lærling i folke- eller erhvervsskolerne.
Hvis vi ikke allerede står med et flaskehalsproblem, vil vi om ganske kort tid stå
der, hvis vi ikke gør noget ved det nu.
Sociale klausuler i udbudsmateriale
er ved at brede sig; Krav om antal af
lærlinge ved udførelse af entreprisen, krav
til synlige ID-kort og ikke mindst dokumentationskrav af interne papirer; som
medarbejdernes lønsedler, arbejdstidsplaner, akkord- eller bonusaftaler, kvittering
for lønafregning, skatte-, forsikring- og
pensionsindbetaling osv. Flere bygherre
har udliciteret kontrolopgaven og kravene
til dokumentation er ved at eskalere til et
uhørt omfang.
Der skal afsættes tid til indsamling af
al dokumentation – alt koster- og husk,
at datalovgivningen skal overholdes, når i
afleverer dokumentationsmaterialet.
Kontrol kan være en god ting, men kontrollen skal også stå i et rimeligt forhold til
formålet og opgaven. En opfordring herfra
skal være: Stop op og vurder dokumentationskravenes omfang, inden de vokser
sig større og større og udførelsen af selve
entreprisen bliver en mindre del. ■

ULTIMATE ISOLERINGSLØSNINGER
Høj ydeevne til Høje temperaturer
www. isover . dk

www.isover.dk
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NY ERHVERVSUDDANNELSESREFORM - HVAD NU?
Der stilles efter den nye reform, en del spørgsmål, omkring de
ændrede forhold om optagelse af elever, bl.a. den ekstra skoleperiode på 20 uger giver virksomhederne udfordringen med at
skaffe elever. Teknisk Isolatøruddannelsen er særlig hårdt ramt da
der kun er en skole i landet der optager de unge elever, en anden
udfordring er det manglende kendskab til branchen og dennes
arbejdsopgaver og reformens krav om at unge der kommer direkte
fra folkeskolen skal igennem 20 ugers ekstra skolegang, hvis de
ikke har indgået en uddannelsesaftal, dette har som konsekvens
at elever skal af sted mellem 20 og 40 uger på skole inden de
gøre sin entre i virksomheden.
Det faglige udvalg for isoleringsfaget, er opmærksom på
problemstillingen, og har søgt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og fået midler til en landsdækkende kampagne hvor
der bl.a. bliver fokus på hvad den enkelte praktikpladsgodkendte
virksomhed mangler af fremtidig arbejdskraft, kampagnen vil køre
i hele landet, med særligt fokus på de virksomheder, der ikke kan
finde/skaffe en elev.
Kampagnen, der også har til formål, at øge kendskabet hos de
lokale uddannelsesinstitutioner til Isoleringsfaget og dets muligheder, og samtidig give opmærksom på de lokale virksomheders
behov for kvalificeret arbejdskraft og starte en dialog skole og
virksomhed imellem – så vi håber, at det er muligt, at skabe et
match til gavn for elever, virksomheder og skoler i lokalområde/
regionalt, ved at bistå med planlægning og afholdelse af miniseminarer for grundforløbselever og virksomheder fra lokalområdet
samt understøtte, virksomhederne i udarbejdelse og rundsending
af stillingsopslag til grundforløbselever med tilbud om at afprøve
faget inden der indgås en uddannelsesaftale
Det faglige udvalg vil informere yderligere, forhåbentlig allerede
i december, hvor den endelige plan for kampagnen foreligger.
Hvad er der af forskellige uddannelsesaftaler?
•	Den almindelige/ ordinære uddannelsesaftale: Her påtager
virksomheden at uddanne en elev igennem et helt uddannelsesforløb eller trin
•	Ny mesterlære: her er der er tale om et uddannelsesforløb, hvor
hele eller dele af den undervisning eleven normalt gennemgår på
grundforløbet, bliver varetaget i virksomheden og under virksomhedens ansvar. Uddannelsesforløbet kan gennemføres på op til
et år. Forløbet bliver aftalt med, fulgt og bedømt af den lokale
erhvervsskole.
•	Kort uddannelsesaftale: Denne form for aftale skal mindst indeholde én praktikperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Aftalen kan altid forlænges eller ændres til en ordinær aftale. Flere
aftaler kan blive indgået løbende og uafhængigt af hinanden.
Lønrefusion på skoleophold
Virksomheden kan få refusion for den udbetalte løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når eleven er på skole som led i
sin erhvervsuddannelse.

Det er en betingelse, at virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale, at eleven ikke arbejder samtidig med
sit skoleophold, og at virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn.
Virksomheden kan også få refunderet løn for elever, der
deltager i frivillig, supplerende undervisning ud over det bundne
indhold i uddannelsen, såfremt dette er aftalt som en del af uddannelsesplanen.
Satser for lønrefusion i 2015 - kr. pr. skoleuge:
1. års elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.230
2. års elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460
3. års elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.780
4. års elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150
Voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560
Lønrefusion udbetalinger fra Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag
AUB udbetaler lønrefusion og transportudgifter til virksomhedens bankkonto ca. 10 dage efter modtagelse af oplysninger om
elevens skoleophold.
AUB får som hovedregel besked om elevens skoleophold
direkte fra skolen. Herefter bliver virksomheden bedt om at
underskrive en bekræftelse på skoleopholdet og eventuelle
transportudgifter. Virksomheden kan bruge selvbetjeningen på
hjemmesiden www.virk.dk til at bekræfte oplysningerne.
Befordringsgodtgørelse ved skoleophold
Virksomheden kan få dækket op til 80 procent af elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet:
· Når eleven benytter det billigste offentlige transportmiddel.
·	Når det arbejdsgiveren har udbetalt under skoleopholdet,
mindst udgør den i henhold til kollektiv overenskomst inden for
området aftalte sats.
·	Elevens samlede skolevej er 20 km eller derover.
https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/
arbejdsgivere
Løntilskud til voksenelever i praktiktiden
I forhold til de nye regler, der er trådt i kraft den 1. januar 2015,
er hovedreglen, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige
og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed
– og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få det nye forhøjede tilskud på 40 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden.
Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og
ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men
tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.
Beskæftigede med en uddannelse kan ikke længere udløse
voksenlærlingetilskud. ■

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, afhængig af startdato
Ordinære uddannelsesaftaler
GF 2 (20 uger)
1H
2H
3H
4H
Ny mesterlære
GF 2 (1 år)
1H
2H
3H
4H
*Korte uddannelsesaftaler
GF 2 (20 uger)
1H Firma 1
2H Firma 2
3H Firma 2
4H Firma 3
Eksempel på et uddannelsesforløb med korte aftaler
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5H
5H
5H Firma 2

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
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BLIVER VI FOSSILFRI I 2050?
Af: ESCO Manager, Peter Hedegård, Saint-Gobain

Fredag den 6. november 2015 afholdt en række Saint-Gobain
selskaber et debat- og vidensdelingsmøde under overskriften
”Bliver vi fossilfri i 2050?”. Der var indlæg om, hvordan vi har
energi- og komfortrenovereret boligejendomme og enfamiliehuse
og efterfølgende en paneldiskussion under ledelse af Peter Lund
Madsen. Byggeriets parter var bredt funderet i panelet med
repræsentanter fra kommuner, rådgivende arkitekter og ingeniører samt totalentreprenør. Alle med stor erfaring i energi- og
komfortrenoveringsopgaver. Det store spørgsmål var, hvordan vi
får skabt mere mod, lyst og økonomi til at sætte flere energi- og
komfortrenoveringer og dermed grøn vækst i gang?
Det viste sig af debatten, at der er mange aktører, som hver
for sig har meget viden om, hvordan man kan energi- og komfortrenovere, men at vi hver især ikke er gode nok til at fortælle
historien og markedsføre den.
Vi skal derfor alle blive bedre til at fortælle de gode historier
om, hvad man kan opnå ved energi- og komfortrenoveringer
som f.eks. bedre bo-kvalitet og arbejdsmiljø gennem forbedret
indeklima og akustiske løsninger. Men vi skal også være mere
proaktive, når bygherren/boligejeren har vilje til at igangsætte
renoveringsopgaver f.eks. ved ændring af boligen, erhvervslejemålet m.m. Her skal aktørerne kunne komme med en samlet
løsning fra uvildig rådgivning til totalentreprise, så det bliver mere
enkelt, specielt for parcelhusejeren, at gå til få aktører for at få
udført opgaven.

FAKTA



Økonomien vil fortsat være en vigtig parameter, der kan
stoppe eller udskyde en renoveringsbeslutning. Men igen blev
det på mødet pointeret, at hvis vi kan skabe bedre, hurtigere og
mere overskuelig information vil det gavne processen.
Et par del-konklusioner for at nå målet om at blive et fossilfrit
samfund i 2050 var, at kommuner bør agere katalysator ved at
gå forrest blandt andet som bygherre for egne bygninger, der bør
renoveres. Rådgivere, entreprenører og materialeproducenter kan
sammensætte løsninger, der kan forbedre, forskønne og forøge
boligens værdi til fordel for både ejerne og ikke mindst for de
mennesker, der skal bo, leve og arbejde i bygningen.
Hovedkonklusionen af debatten blev: Ja, vi kan blive fossilfri
i 2050 – men der skal arbejdes hurtigere og samarbejdes mere
aktørerne i mellem. Der er brug for, at de endelige beslutningstagere får lettere ved at sige Ja-Tak til energi- og komfortrenoveringer og dermed den politiske målsætning kan opfyldes til gavn for
os alle. ■

God "husholdning"
Kilde: Energistyrelsen

Drift og vedligehold
Under overskriften ”Danske virksomheder har stadig masser af
potentiale for energibesparelser” offentliggjorde Energistyrelsen
27. august 2015 en række undersøgelser, der kunne konkludere,
at mange danske virksomheder er godt i gang med at gennemføre energibesparelser og mere end halvdelen af de adspurgte
virksomheder forventer flere energibesparelsestiltag i de kommende år.
De mindre og mellemstore er tilbageholdende med at gå i
gang og påpeger, at de vil gå i gang, hvis de i øvrigt skal i gang
med at renovere. Så vil de tænke komfort, indeklima eller optimering af produktionen sammen med en energirenovering.
De største potentialer findes inden for handel og service, og
her særligt anvendelses områderne rumvarme, belysning og køling/ventilation. Dertil kommer landbrug og fødevarer, hvor varme
til proces har en fremtrædende plads.
Løgdiagrammet illustrerer, at energibesparelser i erhvervslivet
kan gennemføres på mange måder, og at en række forhold i
virksomhedernes energianvendelse har en meget nær sammenhæng med hinanden. Hvor der i én virksomhed måske er
muligheder for at spare ved at se på behovet for eller processen i
en energitjeneste, kan potentialet i en anden virksomhed måske
findes i drift og styring. Typisk vil en konkret energispareindsats
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Styring
Anlæg
Proces

Behov

i en virksomhed involvere alle eller de fleste emner illustreret
i løgdiagrammet. Kombinationen og vægtningen af emner kan
også variere fra virksomhed til virksomhed, selv inden for samme
energianvendelsesområde eller branche.

Kilde: COWI (Juni 2015) p:12

”Kortlægning af energisparepotentialet i erhvervslivet”

Nyt system i kampen
mod korrosion under
isolering (CUI)
ROCKWOOL Technical Insulation introducerer et nyt non-contact isoleringssystem.

En af industriens største udfordinger
Korrosion er et af de mest omkostningstunge udfordringer, som
procesindustrien oplever i dag både on- og offshore. Som følge
af korrosion under isolering på rør og anlæg er virksomheder ofte
tvunget til omfattende reparationer og/eller til at udskifte store
dele af installationerne. Dette kan resultere i store omkostninger.
Samtidig reducerer CUI den potentielle levetid på de industrielle
anlæg.
Hvad er problemet
Korrosion indtræffer når vand og ilt er tilstede. Så selvsagt, hvis
stålet under isoleringen forbliver tørt er der ikke noget korrosionsproblem. I praksis viser det sig imidlertid vanskeligt at undgå
indtrægning af vand i konstruktionen, hvilket så kan få stålet
til at korrodere, et fænomen bedre kendt som CUI. I praksis
viser CUI sig især i temperaturområdet mellem -4° og 175° eller i tilfælde af cyklisk drift af anlægget. CUI vil optræde under
alle former for isolering, hvis der er tale om uhensigtsmæssig
installation eller hvis den færdige beklædning er beskadiget. For
at sikre de bedst mulige forhold, er det vigtigt først at sikre de
nødvendige basisforanstaltninger.

Herudover indeholder systemet en lang række fordele:
•	Hurtig og nem installation uden brug af special værktøj og med
konkurrencedygtige totale installationsomkostninger
•	Højtemperaturstabil polymer, der kan klare op til 160° ved
kontinuerlig drift og op til 219° kortvarigt.
•	Unikt design, udviklet til ProRox PS rørskåle, hvor ”ører” sikrer,
at produktet holdes på plads under drift på både horisontale og
vertikale rørstrækninger.
• Ingen skarpe kanter der bl.a. sikrer mod:
- personlige skader under montering
- ødelæggelse af korrosionsbeskyttelse og tracing
•	Dokumenterede og forbedrede akustikegenskaber testet
iht. ISO 15665.
•	Mulighed for boroskop inspektion under drift.
•	ProRox NCS 2000 leveres i 8 flexible standarddimensioner
der dækker rørdimensioner fra 18mm til 324mm. For større
rørdimensioner eller til beholdere og tanke tilbydes et specielt
designet bånd. ■

For at minimere CUI bør man gøre følgende:
• Brug et passende, beskyttende coating system
• Vælge og installere et velegnet isoleringssystem
• Kontrollere og vedligeholde systemet regelmæssigt.
En anerkendt metode
En anerkendt metode til at minimere risikoen for korrosion er
“non-contact” insulation, hvor der etableres ventilation mellem
anlæggets overflader og isoleringen. Denne metode beskrives
bl.a. i ”European Federation of Corrosion Publication Number 55”
og er ligeledes testet og godkendt i installationer indenfor den
norske olie- og gasindustri.
ProRox NCS 2000 det nye alternativ
ROCKWOOL Technical Insulation har nu taget denne viden et step
videre og introducerer et non-contact isoleringssystem, der består af ProRox NCS 2000 distanceringe og ProRox PS rørskåle.
Princippet er på en simpel måde at skabe luft mellem stålet og
isoleringen, således at vand der evt. måtte komme ind i konstruktionen, kan tørre og levetiden på korrosionsbeskyttelsen og
stålet forlænges.
Den specielt udviklede flexible distancering, ProRox NCS
2000 sikrer et ensartet luftrum mellem rør og isolering.

For yderligere oplysninger besøg vores website:
www.rockwool-rti.dk, eller kontakt
ROCKWOOL Technical Insulation Sales Manager,
Frank Hald tlf. 41722653
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ROCKWOOL MØDER
STOR OPTIMISME I B
Postiv stemning, et højt aktivitetsniveau og mange nyheder prægede det årlige DIB-møde.

Mere end 70 deltagere var til stede ved den årlige DIB-møde, der
blev afholdt i starten af november. Mødet, der i år blev afholdt
i samarbejde med ROCKWOOL, foregik i smukke omgivelser på
Hotel Koldingfjord og var præget at den positive stemning i branchen, hvor medlemmerne over en bred vifte melder om et højt
aktivitetsniveau med positive forventninger til fremtiden.
Dagens program var delt i to afdelinger. Om formiddagen stod
DIB for det officielle program, mens ROCKWOOL stod for de faglige indlæg i den anden del efter frokost.
Lars Graff indledte mødet med en status på den seneste isoleringsstandard, DS 452, 3. udgave der blev introduceret i 2013.
På trods af en generel accept i markedet, ligger der stadig et
stort stykke opdragelses- og uddannelsesarbejde i branchen for
at få standarden fuldt implementeret i markedet. ”Vi ser stadig
mange beskrivelser, hvor der er projekteret i henhold til den gamle
standard” pointerede Lars Graff og opfordrede branchen til at
tage mere ansvar for at få den nye standard implementeret bl.a.
ved at levere den nødvendige dokumentation om de påkrævede
isoleringstykkelser ved brug af de beregeningsprogrammer, der
er til stede i branchen fra forskellige leverandører.
Efter de faglige indlæg fra DIB, overtog ROCKWOOL scenen for
at kunne præsentere de seneste nyheder. Deltagerne blev opdelt
i 6 grupper, der cirkulerede rundt til små individuelle stande med
hver deres budskaber, så der var rig lejlighed til at få et indblik i
og diskutere de enkelte anbefalinger og nyheder.
Et af de områder med størst fokus idag indenfor procesindustrien er risiko for korrosion pga. utætte eller ødelagte pladekapper, primært på rørinstallationer, og de deraf følgende store
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omkostninger til vedligeholdelse og risiko for driftsstop. I den
forbindelse præsenterede ROCKWOOL 2 alternative ”værktøjer”
til at reducere risikoen for korrosion. ProRox GRP 1000, en glasfiberarmeret polyestermåtte, der sikrer en stærk, modstandsdygtig og vandtæt overflade der dermed kan reducere risikoen
for vand i konstruktionen og dermed korrosion på overfladen af
rørerne. Produktet, der hærder ved UV-lys, bruges idag globalt i
forskelle industrier både onshore og offshore.
Et andet ”værktøj” i kampen mod korrosion er det helt nye system fra ROCKWOOL, netop introduceret i markedet; ProRox NCS
2000, en specialudviklet, flexibel afstandsring der sammen med
ProRox Rørskåle sikrer den nødvendige ventilation, der betyder at
evt. vand på overfladen af emnet kondenserer og gennem isoleringen ledes ud af systemet, der derved forbliver tørt og dermed
reducerer risiko for korrosion på overfladen af emnet. ProRox
NCS 2000 fås i 8 standard dimensioner, der dækker rørdimenmsioner op til 324mm. For større dimensioner markedsføres et
specielt bånd, ProRox NCS 2000 Band.
På mødet blev også præsenteret ProRox MA 520 ALU, en
industriel lamelmåtte til termisk og akustisk isolering af rør,
beholdere og udstyr specielt velegnet til driftstemperaturer på
300 oC hvor den specielle fiberstruktur gør at afstandsjern under
pladekappen kan undværes. Det betyder bl.a. mindre varmetab,
jævn overflade temperatur og hurtigere installation.
På en anden stand blev to ROCKWOOL beregningsprogrammer
gennemgået - Rocktec fra ROCKWOOL A/S, specielt målrettet HVAC segmentet og Rockassist fra ROCKWOOL Technical
Insulation specielt målrettet industrisegmentet. Her var fokus at

BRANCHEN
Armacell-Premium - det nye, præmieprogram til isoleringsvirksomheder og virksomheder inden for isoleringsbranchen.

forklare de individuelle fordele, der ligger i de to systemer og hvor
de med fordel kan anvendes og supplere hinanden.
På mødet blev der også plads til et indlæg der specielt var
målrettet til marine- og offshore industien. De nye letvægtsløsninger fra ROCKWOOL Technical Insulation til de primære
applikation indenfor brandsikring af stålkonstruktioner, med
vægtbesparelser på op til 40% i forhold til sammenlignelige løsninger. Alle løsninger er testet og dokumenteret efter de seneste
marinestandarder, hvor det på trods af de store vægt reduktioner
er lykkedes at bevare stenuldens gode egenskaber uden kompromiser, bla. markedets bedste vandabsorptionsegenskaber som
standard.
Endelig havde ROCKWOOL også et indlæg, der relaterede sig
til den seneste isoleringsstandard DS 452, 3. udgave. Her var
fokus på fastholdelse af isolering på installation med et klart
budskab til isoleringsfirmaerne: rørskåle og lamelmåtter bør fastholdes med jern- eller kobbertråd, da tape ikke er bestandigt nok
til at holde i hele installationens levetid, som jo typisk fastsættes til 30-40 år. ROCKWOOL, ISOVER og DIB er gået sammen om
installationsvejledninger, der pointerer dette. For branchen som
helhed betyder dette en udvidelse af markedet.
For dem der stadig havde tid og kræfter tilovers, sluttede det
omfattende program med hyggeligt socialt samfær i hotellets inspirende omgivelser. Aftenens store overraskelse bestod af Rune
Klans underholdende trylleshow, hvor der blev tryllet med alt fra
kærlighed til spillekort og ringe. ■
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Armaflex isoleringsmaterialer
i olie- og gasindustrien
Både til termisk isolering, til termiskakustiske og til kryogene anvendelser – er
brugen af fleksible elastomere isoleringsmaterialer i olie- og gasindustrien steget
i de seneste år. Produkterne reducerer
risikoen for korrosion under isoleringen
(CUI) og har meget gode støjreducerende
egenskaber. Fordi cellegummi er et meget
fleksibelt og let materiale er løsningerne
tilmed mere enkle at installere.
Bortset fra deres fremragende tekniske egenskaber, er det fleksibiliteten i cellegummi, der giver de forskellige løsninger
en klar fordel i forhold til traditionelle
isoleringsmaterialer såsom mineraluld,
foamglas, PUR / PIR eller hærdeplast
(fenoler, melaminharpikser). De fleksible
isoleringsmaterialer tillader specifikation
af meget enklere isoleringssystemer til
rør, bøjninger, fittings, tanke og andre
komponenter. Den relativt enkle montage
gør installatørens arbejde lettere – der er
ikke behov for specialværktøj, og materialerne kan tilpasses selv meget komplekse
komponenter og kan monteres uden
besvær under de mest vanskelige forhold
på byggepladsen.
Korrosion under isoleringen koster den
globale økonomi milliarder
En af de største udfordringer for den
internationale olie- og gasindustri er
korrosion under isoleringen (CUI). World
Corrosion Organization vurderer, at korrosionsskader koster den globale økonomi
2.200.000.000.000 US dollars årligt - det
er 3% af det globale bruttonationalprodukt. Ca. 45% af omkostningerne - altså
omkring 1 billion dollar – findes i olie, gas
og den petrokemiske industri. Korrosion
under isolering er lumsk: processerne

er skjult under isoleringen og bliver ofte
først opdaget, når omfattende skader
allerede har materialiseret sig. Dette betyder at olie- og gas platforme med deres
komplekse rørføringer – ofte på mange
hundrede kilometer - skal inspiceres manuelt med jævne mellemrum.
Selvom fænomenet CUI er kendt
verden over, er der ingen standarder eller
testprocedurer for isoleringssystemer
med det mål at reducere risikoen for
CUI. En test metode, som blev udviklet
for Shell af TNO-Endures i Holland, er
almindeligt anerkendt af olie- og gasindustrien og ses af mange specialister som
potentiel forløber for en officiel international standard.

På trods af betydelige skader på beklædningen, var der ingen korrosion overhovedet i
den anden del af testen. (Foto: Armacell)

get. Som forventet opstod korrosion i den
første test - men korrosionsprocesserne
var begrænset til den umiddelbare nærhed af borehullerne. Der var ingen tegn på
korrosion i andre områder, herunder hele
undersiden af røret.

Saltvandet havde tydeligvis ikke spredt sig til disse regioner.
I den anden del af testen, hvor hullerne
kun var blevet boret i beklædningen var
det indvendige isoleringslag helt tørt og
ingen korrosion blev fundet på stålrøret. I
forhold til fysik, skal forklaringen på disse
bemærkelsesværdige resultater findes i
den indbyggede dampspærre af lukkede
celler i isoleringsmaterialet. Testen viste
ganske imponerende, at Armaflex minimerer korrosionsprocesser selv under de
mest ekstreme forhold.
De afgørende faktorer er, at isoleringstykkelser beregnes korrekt; at systemkompatible antikorrosionssystemer, klæbestoffer og belægninger anvendes, og at
materialerne er installeret professionelt
og i overensstemmelse med fabrikantens
procedurer. En detaljeret brochure om undersøgelsen kan downloades på: http://
www.armacell.com/oilandgas/cui

Lukket cellegummi isoleringssystemer
minimerer risikoen for korrosion
I den hollandske test blev Armaflex
isoleringsmaterialer udsat for en række
ekstreme belastninger: Over en periode
på seks måneder blev to rørstykker
af ulegeret stål, som var isoleret med
Armaflex, løbende oversprøjtet med
varmt saltvand. For at simulere fejl og
utætheder i den ene rørinstallation, blev
der boret i alt seks huller gennem hele
isoleringstykkelsen. Dermed tillod man
at der trængte vand ind i isoleringen, og
inducerede derved en korrosionsproces.
I det øjeblik saltvand kommer i kontakt
med et ubeskyttet stålrør og der samtidig
er lufttilførsel, vil korrosion uundgåeligt
forekomme. I den anden rørinstallation
blev der også boret huller således at vand
kunne trænge ind i isoleringsmaterialet.
Men her var hullerne kun boret i selve
GRP beklædningen (glasfiberarmeret
plastik) og isoleringen forblev ubeskadi-

Comparison of insulation materials for oil & gas applications
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(1) with foaming gas still in cells

(2) with air in cells

(3) especially on bends and fittings

(4) as a combined closed-cell and open-cell FEF system

Korrosion materialiserede sig i første del af testen – helt som ventet. Men korrosionsprocessen er begrænset til umiddelbar nærhed af de borede huller. Der er ingen tegn på korrosion
andre steder, såsom på hele undersiden af røret (foto 3). Armaflexisoleringen har forhindret
korrosionen i at brede sig. (Foto: Armacell)

Særlige krav i olie- og gasindustrien
Som det kan ses af tabel 1, opfylder elastomergummi med lukkede celler mange
krav i olie- og gasindustrien sammenholdt
med andre isoleringsmaterialer. Naturligvis er det også nødvendigt at påpege
begrænsninger som brandegenskaber,
modstand mod meget høje temperaturer
og aggressive medier eller vejrlig. Nogle
af disse mangler kan der kompenseres
for vha. diverse belægninger såsom
Arma-Chek R. Dette gummi-baserede
beklædningssystem er blevet udviklet
til netop olie og gas installationer. Dette
materiale giver effektiv beskyttelse mod
fugtindtrængning og mekanisk påvirkning
og er modstandsdygtig over for UV-strå-

ling, saltvand og kemikalier. Produktet
har en modstand mod vanddampstransmission på 50 000μ og udgør derved en
fremragende barriere mod indtrængning
af vanddamp.
Armasound Industrial Systems
Fleksible elastomere isoleringsmaterialer anvendes i olie- og gasindustrien til
termisk, akustisk- og i dag i stigende grad
for den kombinerede termiske-akustiske
isolering – Armasound Industrial Systems.
Mens produkterne blev anset som nicheprodukter i 90'erne, har de nu etableret
sig på markedet, og er på mange områder
ved at blive den tekniske standard som
erstatter mindre effektive systemer.

Termisk-akustisk isolerings arbejde udført på
en bøjning. Isoleringen er derefter beklædt
med Arma-Chek R (Foto: Armacell)

Oftere og oftere vinder Armaflexsystemerne
igennem hård konkurrence. Produktløsningerne foreskrives til et stadigt stigende
antal projekter som skal isolere komponenter af meget forskellige moduler i tunge
industrianlæg. F.eks. er Greater Gorgon gas
projektet og Ichthys LNG-projektet på den
nordvestlige kyst af Australien, blot to aktuelle mega projekter, hvor termisk-akustiske
isoleringssystemer fra Armacell bliver
installeret på procesrør i stor skala. ■

Nem løsning til nye isoleringskrav

(DS 452/3)
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Medlemsmøde med
Focus på DS 452,
uddannelse og mangel
på kvalificeret
arbejdskraft
Medlemsmødet som blev afhold i samarbejde med Rockwool A/S.
Medlemsmødet var velbesøgt med 73 deltagere og fandt sted i smukke omgivelser
på Hotel Kolding Fjord.

Programmet indeholdt emner der berørte
medlemsvirksomheder i hverdagen, som
dimensionering efter DS 452, 3 udgave,
sociale klausuler i udbud, DIB’s nye
hjemmeside, indgåelse og administration
af lærlinge, rekruttering til branchen og
forsikringsdækning.
Herudover præsenterede Rockwool
A/S nye produkter i workshops, hvor
medlemmerne blev indført i detaljerne og
havde lejlighed til afprøve og komme med
kommentarerer.
F.eks. omhandlede workshopsne
vandtæt beskyttende kunststopkappe og
brandisolerings med en lettere rumvægt
men med samme effekt. Se i øvrigt artikkel på side 8-9.
DIB’s formand Lars Graff orienterede
om spørgsmål, der var opstået her 2 år
efter revisionen og indførelsen af DS 452,
3. udgave, Normen som flere europæiske
lande har vist interesse for. Lars gennemgik et antal regneeksempler med
valg af isoleringsmateriale, med og uden
isolerede bæringer, inden og uden for
klimaskærmen. ”Vi er de professionelle
i Teknisk Isolering, og skal besidde den
nødvendige viden og knowhow, og derved
få indflydelse på hvorledes installationerne bliver monteret – yderligere skal vi
gøre bygherrer / kunde opmærksom på,
hvad tilbuddet er kalkuleret efter” underforstået gældende normer og regler.
Sociale klausuler forekommer oftere
og oftere i kontrakter. Selvom man som
underentreprenør ikke direkte har skrevet
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under på disse klausuler, vil det måske
ødelægge kundeforholdet, hvis man ikke
levere dokumentationen over for sin
kunde, som skal levere den videre over
for bygherren.
Flere bygherrer har udliciteret kontrollen af de sociale klausuler. Omfanget og
specifikationen griber mere og mere om
sig. Det er ikke en uvæsentlig arbejdsopgave og tager tid at indsamle den
krævede dokumentation, som kopier af
– ansættelsesbevis – lønsedler – timesedler – arbejdstidsaftaler – bonus- eller
akkordaftaler – referenceramme for ansættelsesforholdet, samt dokumentation
for lønudbetaling – pensions- og skatteindbetalinger og ikke mindst dokumentation for medarbejderen er dækket af
gyldig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring. (AES)
Virksomheden skal samtidig være
opmærksom på, at de udleverede oplysninger og behandlingen skal overholde
Persondatalovens regler. Er din virksomhed i tvivl, så kontakt din organisation.
DIB’s hjemmeside www.dibnet.dk er
blevet lagt op på en ny platform og revideret. I dag fremstår www.dinet.dk mere
indbydende og brugervenlig.
Her kan forbrugere/ kunder gå ind og
finde oplysninger om nærmeste medlemsvirksomhed. Hjemmesiden er også et
værktøj for den enkelte virksomhed, hvor
den kan finde DIB’s Fællesbetingelser,
overenskomst, akkordprislister, ansættelsesbeviser, relevante bekendtgørelser.

Her findes også beskrivelse af den tekniske Isoleringsuddannelse med vejledninger og henvisning til godkendte efteruddannelseskurser og formular til ansøgning
om tilskud fra Uddannelsesfonden.
Som noget nyt vil bladet Teknisk Isolering` annoncører fremgå af hjemmesiden
i det nye år.
Uddannelseskonsulent John Hvass fra
Byggeriets Uddannelser gav et praktisk
indblik, med baggrund i den nye skolereform, i muligheder og reglerne for
indgåelse af lærlingekontrakt, tilskudsordning og hvor man kunne finde hjælp og
formularer. Se artikel side 4.
Hvis virksomheden ikke allerede er
godkendt skal denne godkendes gennem
Det Faglige Udvalg. Der er flere muligheder for indgåelse af lærlingeaftaler korte
som lange, hvis virksomheden ikke kan
overskue at binde sig til en hel uddannelseslængde på 3 – 4 år.
Herudover en opfordring til virksomhederne om at følge op på logbogen, der
følger lærlingen.
Elever fra teknisk isoleringsbranchen
deltager i øvrigt som vanligt i SKILL’s
2016, der afholdes i perioden 4.- 6.
februar 2016
Branchen som kan melde om stor travlhed, qua den store fokus på energitab og
implementeringen af den nye DS 452, vil
ikke mindske efterspørgslen på veluddannet arbejdskraft. Pt. er der ca. 1.000
timelønnede isolatører ansat i branchen.
En stor gruppe af dem er over 50 år, og

der skal nye til for at afløse denne gruppe,
når de går på pension.
I de sidste 10 år er der i gennemsnit
blevet udlært 15 lærlinge pr. år. Det er ca.
½-delen af de ca. 30 udlærte pr. år, der
er behov for ved uændret beskæftigelse.
Derfor opfordres virksomhederne til at
indgå aftaler og uddanne flere lærlinge.
Ved en undersøgelse i efteråret 2014
og foråret 2015 viste det sig, at ganske
få erhvervsskoler orienterede om den tekniske isoleringsuddannelse på grundforløbet eller kendte til uddannelsen.
Isoleringsbranchen er derfor i gang
med at udarbejde en kort film om den
tekniske isoleringsuddannelse for at
skabe interesse og viden om uddannelsen og muligheder hos de unge. Filmen
tænkes vist på skolerne og lægges ud
på de sociale medier. Herudover er der
flere tiltag, der er eller skal sættes i gang
over for erhvervs- og folkeskolerne. I
forbindelse med disse tiltag vil DIB bede
medlemsvirksomheder hjælpe til lokalt,
mere information herom vil tilgå virksomhederne i begyndelsen af det nye år.
Målet er, at den tekniske isoleringsuddannelse skal være med i de unges
førstevalg, når de skal vælge uddannelse.

Uddannelsen er kompetence givende,
som andre erhvervsuddannelser, til videreuddannelse som f.eks. som byggetekniker, konstruktør eller ingeniør.
Herudover ligger der også en mulighed
for at efteruddanne sit personale eller
give helt nye medarbejdere nogle opfølgningskurser. Der er ca. 40 målrettede
kurser til den tekniske isoleringsbranche
af 1 til 10 dages varighed. Til disse kurser
kan der søges tilskud fra VEU og fra
Isoleringsbranchen Uddannelsesfond. (se
DIB’s hjemmeside).
Muligheden for at tage flygtninge ind
blev også nævnt, her er der flere muligheder med opkvalificering til branchen. DI
har etableret en hotline 3377 3390 eller
flygtninge@di.dk til at finde løsninger sammen med virksomheden.
Virksomheden Poly-Cap ApS oplyste,
at de allerede har en flygtning fra Syrien
i virksomhedspraktik og forventer, at han
forsætter i virksomheden med løntilskud,
og efterfølgende blive en løsning på virksomhedens mangel på arbejdskraft.
Forsikring - Erhvervsassurandør Jens
Overgaard, Tryg Forsikring orienterede om
forsikringsdækning til virksomheden. Virksomheden skal være særlig opmærksom

på om forsikringsdækningen også svarer
til udviklingen af virksomheden, køb af
nye maskiner, omsætning osv.
Med overskriften er du den eneste der
bruger din computer fortalte Jens Overgaard om en mindre virksomhed, der var
blevet hacket og hackeren havde drænet
virksomhedens bankkonto over weekenden. En efterforskning viste sig at sporet
endte blindt østpå.
Virksomheden havde alle de virusprogrammer, som man kunne få, men alligevel lykkedes det hackeren at komme ind.
Mange virksomheden er af den opfattelse, at banken dækkede tabet, hvilket
den ikke gør for en erhvervsvirksomhed.
Netbanktyveri kan være katastrofal
for virksomhedens økonomi. Ingen penge
til leverandører og lønninger. Forsikringsselskaber kan tilbyde en forsikring mod
netbanktyveri.
Jens Overgaard oplyste i øvrigt, at flere
virksomheder end tidligere tegner forsikring mod tab af debitorer.
Dagen sluttede i hæsblæsende tempo
med tryllekunstneren og stand-up komikeren Rune Klan, der med sin magi tryllebandt deltagerne. ■
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FOAMGLAS

– nu i Danmark igen

Af Kim Eriksen

Udfordringer ved isolering af anlæg med flydende gas, ikke mindst LOX.

Der er efterhånden en del gasbehandlingsanlæg i Danmark. Både store og
små, mange trænger til vedligeholdelse.
Og når der er nye projekter, er det mange
gange kun store udenlandske isoleringsfirmaer, der byder ind på opgaverne.
Om det er manglende viden i markedet
om produkterne eller risikovillighed, der
holder os tilbage, ved jeg ikke? Der er nu
et godt potentiale til de danske virksomheder, der vil ind på dette marked.
Der er sikre dokumenterede løsninger
og produkter til disse udfordringer.
Installationer med flydende gas som
tanke, rør og ventiler, opererer under tryk
og i mange tilfælde i temperaturer helt
ned til -200 °C. Dette gælder f.eks. for flydende Oxygen (LOX) og flydende Nitrogen

(LNI). De lave temperaturer udfordrer hele
installationen og ikke mindst isoleringssystemet. Hvis isoleringsproduktet ikke
er egnet eller designet / monteret til at
kunne løse denne opgave, vil der hurtigt
opbygges is. Dette kan medføre stor
problemer for driften af anlægget, som
ofte er vanskelig at tage ud af drift, men
problemet kan løses. Når der er tale
om et LOX anlæg, er der yderligere en
problemstilling at tage højde for. LOX eller
flydende Oxygen, hvor der er risiko for
selvantændelse, hvis det kommer ud i
isoleringsmateriale med rester af organisk
materiale. En utæt pakning og dårlig projektering kan derfor resultere i en brand.
Nogle rådgivere forlanger dokumentation
på under 0,5 % organisk materiale. De
kender til risikoen for selvantændelse og
vil derfor se dokumenterede løsninger.
Den mest kendte, veldokumenterede
og gennemprøvede løsning er med Foamglas.
Foamglas leverer et dokumenteret
og gennemtestet isoleringssystem, der
er skræddersyet til at løse denne type
udfordrende opgaver. Der er talrige referenceprojekter både offshore og onshore.
Disse viser, at løsningerne fungerer over

tid og helt klart er billigst og sikrest for
anlægsejeren, målt på levetid og driftssikkerhed.
Produktprogrammet består bl.a. af rørskåle, bøjninger og ventilkasser samt de
nødvendige tilbehør og afslutningsløsninger som Terostat og Alu/Butyl membran.
Principiel fremgangsmåde/
isoleringsopbygning
Der skal minimum isoleres i 2 lag. Første
lag monteres tørt, uden fugemasse i
samlingerne. Der påføres et lag fiberforstærket specialtape, og det næste
lag isolering monteres med specialfugemasse i alle samlinger.
Der er flere muligheder for udvendig
afslutning. Det kan være en standardplade-kappe, Terostatbelægning eller Alu/
Butylbelægning.
Detaljerede beskrivelser af disse løsninger kan findes på følgende hjemmeside:
http://www.industry.foamglas.com/en/
industry/
Hvis du har spørgsmål eller brug for
yderligere informationsmateriale kan du
få hjælp her:
http://skanacid.dk/
Der er som tidligere nævnt mange af
denne type anlæg i Danmark og mange
af dem trænger efterhånden til vedligeholdelse af de isolerede emner. Der er
brugt mange forskellige typer isolering, og
mange har vist sig ikke at være egnede
eller ikke at være korrekt monteret eller
vedligeholdt. Der er store energimæssige besparelser ved at renovere kolde
anlæg. Isopbygning kan også medføre, at
et anlæg ikke kan driftes på en forsvarlig
måde. Når der er tale om LOX, er der også
en brandrisiko mindre.
Skanacid A/S rådgiver om og sælger
Foamglas i Danmark. Efter at der i en årrække ikke har været en dansk forhandler
af Foamglas til industrielt brug, er det nu
muligt igen at handle dette spændende
produkt her i landet. Kontakt os på tlf.
3940 1314 eller mail ke@skanacid.dk ■
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Få praktisk hjælp til arbejdsmiljøet
Hvordan får vi en god APV? Hvordan laver
man en arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
på de produkter vi bruger, og skal der
være datablade på alt? Hvem kender til
gode sækkevogne, lifte eller andet, som
kan lette transport af tunge emner?
Spørgsmålene kan være mange, når
man skal have styr på arbejdsmiljøet,
og sommetider har Arbejdstilsynet også
været på besøg og måske påtalt ting og
sager som man måske nok vidste at der
skulle gøres noget ved, men det har man
ikke lige fået gjort.
Løsningen ligger ikke længere væk
end en telefonopringning til Byggeriets
Arbejdsmiljøbus (Bam-bus), hvor DIBs
medlemmer siden 2010 har kunnet hente
gratis hjælp til dette arbejde, i 2015 har
næsten 20 virksomheder henvendt sig om
stort og småt, og det er vores indtryk og
tilbagemeldinger, at isoleringsfirmaerne

er glade for den hjælp de får fra konsulenterne i Bam-bus, - siger Peter Kirkegaard,
som er direktør i Bam-bus, og fortsætter:
- Vi tager jo altid udgangspunkt i det som
virksomhederne henvender sig med, og
det kan være alt fra dårlige pladsforhold i
små lokaler til drøftelser og overvejelser
om hvordan man laver en god og anvendelig APV. Her er det vores opgave at bistå
med hjælp til selvhjælp – løsninger, hvor
vi ikke overtager arbejdet for virksomheden, men hvor vi guider og hjælper på vej
til at finde en god måde at udføre arbejdet
på og den rigtige APV model for den pågældende virksomhed.
Peter Orby, som er konsulent i Bambus og kontakt til isoleringsbranchen
supplerer med, at vi møder flere og flere
virksomheder, som gerne vil arbejde med
nogle smarte elektroniske løsninger fx
på APV, hvor blandt andet Arbejdstilsynet

har udviklet et værktøj, som tidligere er
omtalt i et nyhedsbrev fra DIB. Men det
kan også være ønsker om, at få beredskabsplan, rygepolitik, brugsanvisninger
på faremærkede stoffer og på maskiner
og alle de andre materialer samlet et
sted, og kunne finde det på den tablet
som findes i flere og flere håndværkerbiler
og på de ansattes smartphones.
Bam-bus har 8 konsulenter som kører
i hele landet og formidler god arbejdsmiljøpraksis til alle de virksomheder, som er
med i aftalen om konsulenttjenesten, og
som et nyt tiltag fra årsskiftet vil der blive
ansat en ny konsulent, som skal varetage
kontakten til bygherrer og rådgivere. På
den måde skabes der også i Bam-bus
regi en kobling mellem de udførende og
de øvrige aktører i byggeriet. ■

FAKTA:
Det er aftalt mellem DIB og Bam-bus, at der i det kommende år skal være fokus på:
•	at besøge virksomheder og byggepladser, eventuelt suppleret med deltagelse på
fyraftensmøder
•	at opsøge teknisk isoleringsarbejde i forbindelse med de almindelige byggepladsbesøg
•	at holde fokus på især støvproblemer og anvendelse af 3-komponent lim,
•	at være opmærksom på forhold som vejrlig, adgangsveje, vinterforanstaltninger,
belysning, velfærdsforhold mv. i forbindelse med isolatørernes arbejde,
•	at opfordre byggeledere og koordinatorer til at sikre at isolatørerne bliver ordentligt introduceret til byggepladsen allerede i forbindelse med opstarten af byggeprocessen og at arbejdsområderne bliver klargjort og støvsuget inden isolatørerne
starter deres arbejde på pladsen,
•	at være opmærksom på problemer med dårlige pladsforhold som følge af den nye
isoleringsstandard,
•	at orientere virksomhederne og arbejdsmiljørepræsentanterne i branchen om
Bam-bus

FOAMGLAS ®

KONTAKT TIL BAM-BUS:
Peter Kirkegaard:
41336680 · pk@bam-bus.dk

Peter Orby:
41336676 · po@bam-bus.dk

Teknisk klæde
Isolerede rørophæng
Specialbefæstelse mm.

AEROGEL

Tlf.: 3940 1314 │ mail@skanacid.dk│ www.skanacid.dk
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Under eller over jorden – on- eller offshore.

lag film.
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Takket være den høje dampdiffusionsmodstand i ProRox
GRP 1000 og den termiske isolering fra ROCKWOOL
produkterne er du sikret en bæredygtig løsning i anlæg der
opererer med cykliske temperaturer.

ProRox GRP 1000 er allerede i
brug indenfor forskellige dele af
industrien, hvor produktet
kontinuerligt lever op til de højeste
standarder.

5

isoleringen er minimale. Glasfiberen sikrer dig dermed en optimal
beskyttelse af både isoleringen og selve lagertanken.
Den petrokemiske industri
Udfordringerne er mange i den petrokemiske industri – i relation
to isolering er korrosion nok i toppen af prioriteterne, men også
varmetab, forstyrrelse af processer osv er vigtige.
Det sker ofte, at isoleringen beskadiges af slag, stød eller
indtrængende vand eller korroderende kemikalier. Det kan give
betydelige skader. Vedligeholdelse omkostninger i forbindelse
med korrosion under isolering kan være overvældende i denne
industri og yderligere kan skader øge varmetabet på op til 40 %.
ProRox GRP 1000 er udviklet, så det kan anvendes inden for
et bredt udsnit af den petrokemiske industri og andre anlæg i onog offshorebaserede miljøer – typisk udenpå isolering installeret
på rørledninger, beholdere, tanke, ventiler osv.
Fordelene er opsummeret;
•	Eliminering/minimering af indtrængende vand.
•	Enestående mekanisk beskyttelse, der sikrer dig et vandtæt
isoleringssystem, som reducerer risikoen for korrosion under
isoleringen.
•	Høj modstandsdygtighed overfor påvirkning fra kemikalier

Tekniske informationer:
ProRox GRP 1000 er én-komponent glasfiberforstærket polyester
(GRP), der i en uforarbejdet tilstand er blød og føjelig. Materialet
indeholder polyester bindemiddel, glasfiber og særlige fyldstoffer
og er klar til brug. ProRox GRP 1000 kan skæres eller afklippes
i en hvilken som helst form. Materialet hærder under påvirkning
af ultraviolet lys. Når materialet er hærdet, er det ekstremt hårdt
og stærkt sammenlignet med traditionel polyester. Produktet er
endvidere uigennemtrængelig og modstandsdygtig over for en
lang række kemikalier ligesom brandegenskaberne er unikke i
sin klasse.
Hærdning
Hærdningen af produktet afhænger af temperatur og intensiteten
af UV lyset. Produktet hærder med UV lys fra solen og/eller fra
UV lamper. Med 400 W UV lampe hærder ProRox GRP 1000 på
30 minutter (T 20 °C / Relativ fugtighed 50%). ■

For yderligere oplysninger besøg vores website:
www.rockwool-rti.dk, eller kontakt din ROCKWOOL Technical
Insulation Sales Manager, Frank Hald tlf. 41722653

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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ISOVER Produktnyt - The lighter way to go
ISOVER ULTIMATE MARINE
Med U Sea Protect-serien fra ISOVER får
du en lang række fordele som f.eks. høj
brandbeskyttelse, god lydabsorbering og
høj fleksibilitet i installationen – f.eks. med
produkter i ruller - plus en minimal vægt.
MERE SIKKERHED
ULTIMATE-løsninger tilbyder et bredt
program af brandbeskyttelsesprodukter,
som opfylder de skrappeste krav til brandbeskyttelse af stål- og aluminiumskonstruktioner og samtidig giver mulighed for
tyndere og lettere løsninger.
MINDRE VÆGT
ULTIMATE Marine kombinerer maksimal
ydeevne indenfor brandbeskyttelse og termisk isolering med en ekstrem lav vægt.
ULTIMATE hjælper dig med at forbedre
skibets stabilitet med tilsvarende isoleringsevne og lavere vægt – det giver mere
frihed i planlægningsprocessen.
MERE KOMFORT
Fremragende termisk isolering selv med
en permanent høj medietemperatur på op

til 660 grader. Samtidig opnår du med
ULTIMATE de samme lydabsorberende
egenskaber og akustiske komfort med
kun den halve vægt. Installationen - med
ruller eller slabs - er hurtig og nem pga.
produkternes fleksibilitet, da de uden
problemer kan installeres på ujævne overflader og bøjes omkring stag.

mindre synlige. Af netop samme grund
bliver vores produkter ofte malet sorte.
Det undgår du nu med den sorte alu. Med
ULTIMATE Protect produkterne med den
sorte belægning opnår du nemt en pæn,
æstetisk fremtoning samtidig med, at
det er tydeligt at se, at der er installeret
brandbeskyttelse.

MINDRE ENERGI
ULTIMATE giver muligheden for at skære
enormt ned på energiforbruget. 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.

Ny farve - samme egenskaber
Den nye belægning er dog den eneste
ændring ved produkterne. ULTIMATE
Protect-serien har stadig de samme gode
egenskaber inden for brandbeskyttelse,
ligesom den lave vægt, den store bøjelighed samt at produkterne fås i ruller,
giver en komfortabel og nem installation.
Produkterne overholder den nyeste Europæiske Produktstandard. ■

ISOVER ULTIMATE Protect-produkter
med ny, sort belægning
Vores installationer er ofte placeret lige
under loftet. Ved at bruge den sorte
belægning vil installationerne være

For yderligere information:
Peter Munk: 20699780
Kasper Nielsen: 22689540

- 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

-et selskab i

14-11-2014 12:04:46

Øland: Mere teknisk
isolering i 2016
Øland A/S har i mange år været kendt
for ventilation og vækst år efter år.
Også igennem krisen.
I 2011 besluttede Øland at udvikle
et ekstra ben ved siden af ventilationsforretningen, nemlig teknisk isolering.
Opkøbet af Kaimann i 2011 var det
første skridt.
Alene de to første år voksede teknisk isolering med 50 procent i Øland.
I begyndelsen fordi der var god synergi
med virksomhedens andre aktiviteter
på tværs af landet. I dag er teknisk isolering et selvstændigt forretningsben
i Øland og er nu et af virksomhedens
kerneprodukter.
I 2015 har Øland oplevet en
stigning i efterspørgslen efter teknisk

isolering på 30 pct., og kommerciel
direktør Carsten Madsen forventer en
tilsvarende vækst i 2016.
- Tidligere leverede vi primært teknisk isolering til renoveringsprojekter,
men nybyggeri fylder mere og mere,
og her har vi gode muligheder for at
komme ind med både ventilation og
teknisk isolering fra start. Både byggeriet af det topmoderne fængsel på
Nordfalster og Niels Bohr Bygningen på
Jagtvej i København er kæmpe ordrer,
vi har vundet på teknisk isolering, og vi
har en meget klar fornemmelse af, at
det marked bare vokser videre.
Faktisk vandt vi ordren på både ventilation og teknisk isolering til fænglset
på Nordfalster, og det er sådanne

“dobbeltordrer”, vi går målrettet efter i
2016, siger Carsten Madsen.
Årsagen til den store vækst skal
blandt andet findes i, at Øland er
mere eller mindre landsdækkende
på teknisk isolering med hele seks
butikker på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Den brede tilstedeværelse, dag-tildag levering, samt både cellegummi,
glasuld og stenuld på lager er blandt
de faktorer, der har styrket salget.
Med væksten følger også større krav
fra kundernes side, og Øland opruster
således løbende for at få flere tekniske
kompetencer ind i virksomheden.
- Vi tror på, at 2016 bliver det største år nogensinde på teknisk isolering,
siger Carsten Madsen. ■

WE DO THE JOB

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

www.norisol.com
+45 7011 7744
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HVOR DER ER VILJE ER DER EN VEJ
Samer flygtede fra
borgerkrigen i Syrien,
er nu i Danmark og i
virksomhedspraktik
som teknisk isolatør.
Samer Halawah er
39 år, boede i omegnen af Damaskus
i Syrien for godt et
år siden og har nu
været i Danmark i 10
måneder. Samer var
ansat på en skole og
underviste i idræt med
fodbold som hovedfag.
Han flygtede fra borgerkrigen i Syrien
gennem Tyrkiet med båd til Italien og
videre med Danmark som endestation.
Efter et kort ophold på et asylcenter bor
han nu i Lejre Kommune.
Efter et afklaringsforløb er han nu i 3
måneders virksomhedspraktik hos Adam
Munch, Poly-Cap ApS i Kirke Hyllinge efter
aftale med Lejre Kommune.
På spørgsmålet om, hvorfor hans rejse
stoppede i Danmark og ikke i Italiens eller
Tyskland, svarer Samer, at han allerede

hjemmefra havde hørt meget positivt om
Danmark. Samer håber på et godt job i
Danmark, så han kan forsørge sin familie
og blive en del af det danske samfund.
Et andet ønske er, at han kan lære så
meget dansk, så han igen kan udøve
sin passion for fodbold og blive træner.
Samer går på sprogskole om aftenen fra
17.00 – 20.00 så han kan passe sit job
i virksomheden POLY – CAP Aps. Det, at
han har fået tilknytning til en virksomhed,
betyder meget for ham og hans danske
kollegaer hjælper ham også med læring af
det danske sprog.
Efter det han har oplevet og ikke
mindst de sidste måneder i Danmark, har
han ikke lyst til at vende hjem til Syrien
lige nu. Ikke mindst nu, hvor Samer’s
kone, en datter og 2 drenge, der stadig
er i Syrien, kommer til Danmark her sidst
på året. Det var en tilfældighed, at Samer
og Adam mødte hinanden eller måske
var det ikke. En tur på havnen for at få
en oplevelse, en sejltur og udveksling af
livshistorie var det, der skulle til for at
knytte nogle bånd. En fælles kontakt til
Lejre Kommune var næste skridt. Der blev

indgået en aftale om virksomhedspraktik
med Lejre Kommune, som stod for alt det
administrative.
På spørgsmål til virksomhedens indehaver ADAM Munch, Poly-Cap Aps om,
der ikke var vanskeligheder ved indgåelse
af en aftale og det at have en flygtning i
virksomheden, siger han, hvor der er en
vilje er der også en vej. Lejre Kommune
har været utrolig konstruktive at samarbejde med og Samer møder pligtopfyldende op hver dag, er meget interesseret
i at knytte kontakter og er velbevandret
i engelsk. Samer har nu fået en cykel af
en af sine nye kollegaer, så han kan cykle
på arbejde. Samer og virksomheden er
enige om at fortsætte bekendtskabet, så
Samer skal ansættes med løntilskud i en
periode, til han fuldt ud kan træde ind på
det danske arbejdsmarked.
På spørgsmålet, hvad synes du om
faget teknisk isolering, siger Samer, jeg
har ikke beskæftiget mig med byggeri
før, men teknisk isolering er spændende
og varierende og ikke mindst har jeg fået
nogle gode kollegaer. ■

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
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Nye svende til
Isoleringsbranchen

Set fra venstre: William Hjorth, Allan Ploug Isolering A/S,
Valby, Daniel Jensen,Norisol A/S, Skovlunde, Paw Vagngart,
PM Teknisk Isolering ApS, Hedehusene, Kim Rodian, Ledøje

Seks dygtige lærlinge bestod fredag den 11. september
2015 den afsluttende svendeprøve for tekniske isolatører
på EUC Nordvestsjælland i Audebo.
Der var rosende ord fra skuemestre og lærere til de 6
nyuddannede isolatører for en god og ihærdig indsats ved
svendeprøven.
De nyuddannede svende blev traditionen tro fejret af både
familiemedlemmer, sponsorer og mestre.

Isolering, Smørum, Patrick Rasmussen, Olaf Bahn Isolering
A/S, Hinnerup, Niclas Mortensen, LM Isolering ApS, Roskilde.

Paw Vagngart fra PM Teknisk Isolering ApS modtog "den
gyldne saks", der gives til den svend, der har udviklet sig
mest under uddannelsen og udvist et godt kammeratskab.
Et stort tillykke til de nybagte svende fra DIB. ■

Armadan er flyttet
til nyt domicil i Kolding

NYT

Efter en veloverstået flytning fra det gamle domicil i det
sydlige Kolding, kan vi nu byde vores kunder velkommen
på den nye adresse, Niels Bohrs vej 1, Kolding Vest.

med de store lastbiler. Herudover er der også tænkt på
vores fragtmand, der med de mange daglige fragter til
vores kunder skal have samme lette forhold.

Ved valget af nyt lager og udleveringssted, har vi naturligvis prioriteret, at vores afhenterkunder let kan komme til
og fra stedet. Derfor er parkeringsforholdene foran og på
siden af bygningen helt i top. Fra motorvejen er det let at
komme til, fra afkørsel 64 Kolding V.

Som et plus har vi fået lækre nyrenoverede kontor- og mødelokaler. Hvor vi tidligere har siddet adskilt i egne kontorer, har vi nu fået et åbent kontorlandskab, hvor vi kan
sparre og dele informationer med hinanden.

Da vi sender mange varer ud fra vores afdeling i Kolding
til kunder i hele landet, er det nødvendigt med masser af
plads på lageret. Vores logistik- og lageransvarlig har lavet
et formidabelt arbejde, som betyder, at vi har et reolsystem, der indeholder de rette varer i rette mængder.

Til januar vil vi invitere vores kunder og samarbejdspartnere til reception, så de kan se
vores nye domicil.
Armadan har lagre og udsalgssteder i Kolding,
Ballerup og Aarhus. ■

De gode tilkørselsforhold, betyder også at daglige leverancer fra vores uld-leverandører Rockwool og Isover, samt
vores cellegummileverandør Armacell let kan komme til
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Medlemsfortegnelse - december 2013
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
Nykjær
Isolering
NORISOL
A/S A/S
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Industrivej
33· ·Fax
4230
Skælskør
Tlf. 66158081
66155081
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
kn@nykjaer-isolering.dk
skaelskoer@norisol.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.norisol.dk
Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen
9 · 6700 Esbjerg
NORISOL A/S
Tlf.
75138333 ·15
Fax· 75457444
Svendborgvej
9220 Aalborg Øst
jegh@nytechisolering.dk
Tlf.
70117744
· Fax 98429117
www.nytechisolering.dk
info@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
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
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
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
Persolit
Entreprenørfirma A/S
prje@norisol.dk
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
www.norisol.dk
Tlf. 96321030 · Fax 96321039

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

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

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

AxelIsolering
Gruhns v/Kim
Vej 16,Thomsen
Holme
K.T.
8270 Højbjerg39 · 2200 København N
Heimdalsgade
Tlf.43461147
86272877· Fax
·Fax43461145
86272908
Tlf.
kontakt@ktiso.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.ktiso.dk
www.ikas-isolering.dk

NytechEntreprenørfirma
Isolering A/S A/S
Persolit
Adgangsvejen 910
· 6700
Esbjerg
Håndværkerbyen
· 2670
Greve
Tlf.43691111
75138333
· Fax
75457444
Tlf.
· Fax
43691455
persolit@persolit.dk
jegh@nytechisolering.dk
www.persolit.com
www.nytechisolering.dk

KAEFER
ApS
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE
Blytækkervej 3, Erritsø · 7000 Fredericia
Hammeren
10· ·Fax
6715
Esbjerg N
Tlf. 76201320
76201329
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
info@kaefer.dk
j.kynde@get2net.dk
www.kaefer.com
www.jorgen-kynde.dk
LM Isolering ApS
Vestre
HedevejApS
15 · 4000 Roskilde
ISO-Manden
Tlf.
46755494
46755495
Symfonivej
33· ·Fax
2730
Herlev
lej@lm-isolering.dk
Tlf.
2090
1800
www.lm-isolering.dk
gh@isomanden.dk
www.isomanden.dk
NORISOL
A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
Tlf.
70117744
Isonord
ApS · Fax 58196060
skaelskoer@norisol.dk
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
www.norisol.dk
Tlf. 60759040
mo@isonord.dk
NORISOL
A/S
www.isonord.dk
Svendborgvej
15 · 9220 Aalborg Øst
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
K.T. Isolering v/Kim Thomsen
www.norisol.dk
Heimdalsgade 39 · 2200 København N
Tlf. 26201141
NORISOL
A/S
kontakt@ktiso.dk
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
www.ktiso.dk
Tlf. 70117744 · Fax 98429117

Persolit
Entreprenørfirma
Olaf Bahn
Isolering A/SA/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Pi
1
·
8382
Tlf. 59516320Hinnerup
· Fax 59517825
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
persolit@persolit.dk
isolering@olaf-bahn.dk
www.persolit.com
www.olaf-bahn.dk
PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej
20Entreprenørfirma
· 2640 Hedehusene
Persolit
A/S
Tlf.
46560100103
· Fax· 5330
46597079
Lindøalleen
Munkebo
pmtek@pmtek.dk
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
www.pmtek.dk
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
POLY-CAP
ApS
Vintapperbuen 22 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.
46404751
· Fax 46403054
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
poly-cap@mail.dk
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf. 96321030 · Fax 96321039
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

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

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
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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HG+H
H Isolering
A/S
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
IKAS ISOLERING A/S

info@norisol.dk
LM Isolering ApS
www.norisol.dk
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
NORISOL
A/S · Fax 46755495
Tlf. 46755494
Mileparken
13 · 2740 Skovlunde
lej@lm-isolering.dk
Tlf.
70117744
· Fax 70127744
www.lm-isolering.dk
prje@norisol.dk
www.norisol.dk
Neder Holluf Pladefremstilling ApS
Hollufgårdsvej
206 · 5220 Odense SØ
NORISOL
A/S, FREDERICIA
Værkstedsvej
1 · 7000 Fredericia
Tlf. 66159681
Tlf.
70117744 · Fax 75922664
henrik@nhp-odense.dk
fredericia@norisol.dk
www.nhp-odense.dk
www.norisol.dk

persolit@persolit.dk
NORISOL A/S, FREDERICIA
www.persolit.com
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Tlf. 70117744
· Fax 75922664
Diskovej
2 · 7100 Vejle
fredericia@norisol.dk
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
www.norisol.dk
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej
206 · 5220
Persolit
Entreprenørfirma
A/SOdense SØ
Tarp
147 · 6715
N
Tlf. Byvej
66158081
· Fax Esbjerg
66155081
Tlf.
70200613 · Fax 70200631
kn@nykjaer-isolering.dk
persolit@persolit.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.persolit.com

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

Randers
A/S
PersolitIsolering
Entreprenørfirma
A/S
Fuglebakken 1, Randers By
Flakagervej
5
·
4400
Kalundborg
8900 Randers C
Tlf.86410201
59516320
· Fax
59517825
Tlf.
· Fax
86406222
persolit@persolit.dk
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk
www.persolit.com
Rørbæk
Isolering
Persolit
Entreprenørfima A/S
v/Anders
Vangsgaard
Ramsing
Bakketoften
20 · 8541
Skødstrup
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf.
86996205
Tlf. 22468363
persolit@persolit.dk
ramsing@os.dk
www.persolit.com
www.roerbaek-isolering.dk
SPM
R ISOLERING
A/S
Teknisk Isolering
ApS
Ringstedvej
Kvanløse
Skelvej 20178C,
· 2640
Hedehusene
4300
Holbæk
Tlf. 46560100 · Fax 46597079
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
pmtek@pmtek.dk
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.pmtek.dk
www.sriso.dk
SAKI
Isolering
ApS
POLY-CAP
ApS
Gunnar
Clausens Vej
Vintapperbuen
22 26A
· 4070 Kirke Hyllinge
8260
Viby
J
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
Tlf.
40595433
·
Fax
86545533
poly-cap@mail.dk
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Randers Isolering A/S
Fuglebakken
1, Randers ByA/S
Silkeborg
Isoleringsforretning
Hvinningdalvej
84 C· 8600 Silkeborg
8900 Randers
Tlf.
· Fax
86816712
Tlf.86816722
86410201
· Fax
86406222
silkeborg-isolering@mail.dk
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk
SN Gruppen A/S
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Rørbæk
Isolering
Tlf.
39690692
· Fax 39690662
v/Anders Vangsgaard Ramsing
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppen.dk
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf. 22468363
Svale
Isolerings Entreprise ApS
ramsing@os.dk
Frøslev
Bygade 21, Frøslev
www.roerbaek-isolering.dk
4660 Store Heddinge
Tlf. 27634949
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
Terton
ApS
Tlf. 86816722
· Fax 86816712
Industriholmen
80 · 2650 Hvidovre
silkeborg-isolering@mail.dk
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
www.terton.dk
Frøslev Bygade 21, Frøslev
4660 Store
Heddinge A/S
UNITECH
Isoleringsteknik
Tlf. 27634949
Lupinvej
5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.:
98512009
svaleisoleringentreprise@gmail.com
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Vimo Isolation ApS
Tlf. 38791133
· Fax
38790055
Hedebyvej
4 · 3650
Ølstykke
morten@terton.dk
Tlf.
40325056
www.terton.dk
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk
Uldjysk Isolering A/S
Ellehammervej 3, 7430 Ikast
Tlf. 21996658
kontakt@uldjysk.dk
www.uldjysk.dk
UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.: 98512009
info@unitech-isolering.dk
1.www.unitech-isolering.dk
december 2013, blevet med-

Nyt medlem i DIB

lem af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, firmaet som er

Persolit Entreprenørfirma A/S
Vimo Isolation ApS
beliggende
Lupinvej
30 medarbejdere
Tarp
Byvej 147 · på
6715
Esbjerg5Ni Hobro, beskæftiger
Hedebyvej 4ca.
· 3650
Ølstykke
udførelse
teknisk isoleringsopgaver,
udover de traditionelle
Tlf.med
70200613
· Fax af
70200631
Tlf. 40325056
persolit@persolit.dk
mail@vimoisolation.dk
opgave typer inden for branchen, er Unitech
Isoleringsteknik spewww.persolit.com
www.vimoisolation.dk

cialister i udførelse af køleisolering med polyureathanskum på rør,

tankeEntreprenørfirma
og kølerumsisolering.
Unitech Isoleringsteknik A/S ejes og
Persolit
A/S
Glerupvej
22A,
2610Christensen
Rødovre
ledes af
Hardy
(direktør), Rene Christianesen, Michael
Tlf. 43691111 – Fax 43691455
Rasmussen og Ole Sørensen som er projektledere.
persolit@persolit.dk
Velkommen i DIB!
www.persolit.com

AKTIVITETSKALENDER 2016:
Aktivitetskalender
2013/2014
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Skills torsdag den 4. – 6. februar 2016

Torsdag
23.-25. januar
Afslutningden
på svendeprøve
18.2014
marts 2016

Messe C, Fredericia

Skills, Gigantium,EUC
Aalborg
Nordvestsjælland, Audebo

FESI, mesterskab i Teknisk Isolering 10. – 14. maj 2016

Köln

FESI, forårsmøde 10.-14. maj 2016

Köln

Fredag den 14. februar 2014

Svendeprøve, afslutning, AMU Kolding

Generalforsamling,
fredag
den 20. maj 2016 Svendeprøve, afslutning,
Marselis EUC
Hotel,
Århus
Fredag
den 14. marts
2014
Nordvestsjælland
FESI, efterårsmøde 7. – 10. september 2016

Stresa Lake Maggiore, Italien

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
Tema: DS452
Armaflex kurser 2016
Deadline primo maj

Afslutning på svendeprøve 16. september 2016

EUC Nordvestsjælland, Audebo

Måned

begivenheder

Planlagte kurser i korrekt montering af ArmaMarts 2016
Armadan Aarhus: 14.03.2016
flex
slanger
Programmet
indeholFredag
den 23.ogmajplader.
2014, kl.
14.00
DIB Ordinær Generalforsamling
Armadan Kolding: 15.03.2015
der også lim kursus - herunder certificering i korArmadan Ballerup: 16.03.2015
Hesselet, Nyborg
rekt anvendelse af vandbaseret Armaflexlim.
Maj 2016
Weiss Isolering:
02.05.2016
Tilmelding til den arrangerende forhandler.

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

September 2016 Armadan Aarhus:

12.09.2016

Europamesterskab forArmadan
lærlinge
i Krakow,
Polen
Kolding:
13.09.2016
Tel.: +45 20 33 42 32
info.dk@armacell.com

Oktober 2016

Armadan Ballerup:

14.09.2016

Weiss Isolering:

31.10.2016
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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

