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DM I SKILLS 2013 - Teknisk Isolatør
En uddannelse til teknisk isolatør giver dig mulighed for at komme ind i en branche i vækst, da miljø og
energiforbrug er vigtige emner i dag. Arbejdet som teknisk isolatør spænder vidt og omfatter bla. isolering af rør, kanaler, vekslere kedler, ventilationssystemer og tekniske anlæg i industri og boligbyggeri.
Du arbejder med varierede opgaver inden for varme og køleisolering, støjdæmpning, brand-, skibs-,
og tankisolering. Arbejdet omfatter både nybyggeri, vedligeholdelse og renovering. Opgaverne udføres
både ude og inde. Som teknisk isolatør har du et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder, nogle
vælger job og oplevelser uden for landets grænser.
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Udfordring i 2013
DS 452 er blevet revideret og skal snart
sendes i høring. Hvornår den træder
i kraft er ikke helt sikkert i skrivende
stund, men formentlig sker det ved årsskiftet med en kort overgangsperiode.

Formanden for DIB
Lars Graf
Isonord Aps

Der ligger en stor opgave for hele branchen for teknisk isolering med implementering af den nye DS 452. Kravet til
CE-mærkning af isoleringsmaterialer til
teknisk isolering, sammenholdt med de
nye skærpede krav i DS 452 til højere
energiklassificering, får betydning for
isoleringstykkelsen.
De projekterende skal indarbejde de nye
krav til energitab med plads til nye og
større isoleringstykkelser. Isoleringsklasserne fastsættes ud fra anlægstypen
og der kan ikke kompenseres for den

EFFEKTIV ISOLERING AF
VENTILATIONSKANALER
- med ISOVER Lamelmåtter

manglende isolering på en ledning ved at
øge isoleringen på en anden.
Desuden får producenter og leverandører
af isoleringsmaterialer nye udfordringer
med krav til montagevejledninger, der sikrer, at det færdige produkt holder i hele
byggeriets levetid.
Revisionen af DS 452 sammenholdt med
det store fokus der er på energitab, stiller
store krav til kvaliteten af isoleringsarbejdet og dermed til uddannelsen af
medarbejderne og efterfølgende kvalitetskontrol.
DIB - vil i efteråret afholde informationsmøder om revisionen af DS 452, så vi i
branchen er klar til arbejde efter de nye
regler. ■

ISOVER Lamelmåtter er formstabile og
lette at tilpasse og montere. Det giver en
hurtig og effektiv arbejdsgang ved isolering af ventilationskanaler.
ISOVER Lamelmåtter fremstilles i tre
varianter:
• Lamelmåtte VP – med en udvendig
belægning af vådstærkt papir.
• Lamelmåtte Alu-AF – med en udvendig
belægning af armeret alu-folie.
• Lamelmåtte Alu-AK – med en udvendig
belægning af alu-kraft.
Vil du vide mere om ISOVER Lamelmåtter,
er du velkommen til at kontakte en af
vores ISOVER konsulenter:
René Rodian
Torben Ahlborn
Rikke Galler
Anders Vestergaard

40 58 49 33
22 68 95 40
42 12 87 00
20 69 97 80

www.isover.dk
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Danclamp
Danmat Iso Systems har
nu løsningen på et stort
isoleringsproblem i forbindelse med anvendelse
af de såkaldte Clamps
rørsystemer.

Rørsystemet
”Clampsrør” eller ”Koblet rør system”
har være kendt i mange år overalt i
Europa. Rørsystemet blev, og bliver stadig
primært anvendt til sprinklersystemer.
Installationsfordelene ved rørsystemet
er åbenlyse. Det er hurtigt at montere.
Du behøver ingen svejser. Der er ingen
miljøproblemer med svejserøg. Samlinger
skal ikke røntgenfotograferes og det er
nemt at adskille, ændre eller udskifte rør
og rørføring.
Eneste ulempe er at det skaber store
problemer med at isolere samle punkterne.
I Norge kaldes systemet ”Rilledelere”
og er meget mere udbredt end i Danmark.
Her har man anvendt rørsystemet i mange
år til varme rør, og her forventer Gerner
Jørgensen et stort markedspotentiale,
når Nordmændende finder ud af at der
findes en isoleringsløsning til de vanskelige bøjninger. Vores forhandlere i Norge
har allerede produkterne med i deres
sortiment.
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Udsnit af store projekter, hvor koblet
rør er anvendt, ikke kun på varmerør men
også på kølerør
• Copenhagen Towers
• Industriens hus rådhuspladsen
• Københavns lufthavn
• FN Bygningen
Udvikling
”Efter flere henvendelser, og udtryk for
store frustrationer fra isolatører som
skulle isolere disse rørsystemer, fra bla.
ovennævnte projekter, gik vi i gang med
udviklingen af en kappe, efter samme
princip som de ventilkappe vi producerer.”
Fortæller Gerner Jørgensen fra Danmat
Iso Systems.
En 2-delt kappe som kan monteres på
10 sekunder, og som løser dette store
isoleringsproblem.
Resultatet blev Danclamp kappen.
”I første omgang har vi kastet os over
bøjningerne. Næste skridt bliver de langsgående samlinger (overfald) og T-stykkerne. Herefter må vi se, om der er behov

for en løsning til 45 graders bøjningerne
også,” fortæller Gerner Jørgensen
Begejstringen har været stor for Danclampkappen, fra alle som har prøvet kappen. Den nemme montage og ikke mindst
det visuelle resultat vækker opsigt.

Danmat Iso Systems er en 100%
dansk ejet virksomhed placeret i
Ølstykke nordvest for København.
Virksomheden producerer primært
PVC formdele til beskyttelse af
Teknisk Isolering. Herudover har
virksomheden en produktion af
ventilkapper. Virksomheden beskæftiger 15 medarbejdere.
Danmat Iso Systems sælger
sine produkter, herunder PVC
ISOTOP rullefolie og tilbehør til
isolerings- og VVS forhandlere i
hele Europa. 85% af omsætningen
er eksport.

Placering af rør giver problemer
Ikke alle clamps samlinger kan løses med
Clampskappen. Her skal vi have rørlæggerne med i processen. Ofte ligger rørene
så tæt at, selv ikke calmpskappen kan
monteres. Det er ikke nogen nyhed, at
man ikke tænker på at der skal isolering
på rørene. Jf. DS 452.
Med koblet samlinger, giver det ekstra
store udfordringer hvis rørsamlinger ligger
ud for hinanden og samtidig for tæt. Så
er der ikke plads til den rigtige isoleringstykkelse. På et stort projekt, vil kappen

Koblet bøjning monteret med DANCLAMP

El-opvarmet sprinklerrør isoleret med

168. Rør er isoleret med 60 mm isolering

30 mm isolering og clampskapper

(Ø168) placeret tæt op ad betonvæg.

(Ø114) monteret på bøjninger.

▼

▼

typisk kunne anvendes på ca. 60% af
bøjningerne, men dette tal kan nemt hæves til 90% hvis rør afstande overholdes
og rørene blev placeret med omtanke.
F.eks vil et 50 mm langt mellemstykke i
en S-bøjning gøre en kæmpe forskel for
optimal isolering af bøjningerne.
Varme rør
Danclamp kappen består af 2 halvdele
som nem kan monteres på bøjningen Kappens 2 halvdele monteres med et alubånd
med snaplås.
Clampskappen kan anvendes til almindelig isolering mod varmetab. Den 2-delte
Kappe monteres enkelt og nemt omkring
bøjningen, og fastholdes med de medfølgende metalbånd. Koblingerne som
samler røret er gemt i kappen. Kappen
kan nemt demonteres for inspektion eller
udskiftning af rørbøjning.
Clampskappen er også velegnet til isolering på Kølerør med HugroWick system.
Her vikles HygroWickvægen omkring bøjningen så den har forbindelse til de lige
stykker rør på begge sider af bøjningen.
De tilstødende rør fungere som fordampningsareal.
Clampskappen kan også leveres i
sort. Den sorte kappe er velegnet til kolde
rør isoleret med Cellegummi. Her skal dog
tages særlige hensyn til at sikre at kappen er diffusionstæt. (se tekniske specifikationer for begrænsninger i Temperatur
og luftfugtighed) www.danmat.dk ■

Sortiment
Tidligere måtte isolatørerne ofte
kombinerer forskellig isoleringsmaterialer
og montageteknikker for at isolerer disse
bøjninger og forgreninger. Disse løsninger
er forbundet med stort tidsforbrug og det
visuelle resultat er ikke særligt kønt eller
rengøringsvenligt.

Varenummer
955600076
955600089
955600114
955600139
955600219
955600268

Rør dimension - DN
65
80
100
125
150
200

Energigennemgang, Teknisk isolering
Vi ønsker at spare på energien.
Kontakt os, for en uforpligtende
gennemgang af dine tekniske
installationer med fokus på
tilbagebetalingstid.
Trekronergade 124 · 2500 Valby · tlf. 3645 3636 · web: www.aploug.dk

Rør størrelse - Ø
76
89
114
139
168
219

Allan Ploug A/S
tilbyder også:
Teknisk isolering
Pladebeklædning
Hulmursisolering
Brandsikring
Brandmaling
Asbestsanering
PCB-sanering
Blysanering
Skimmelrensning
Nedrivning
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Producenters re
– nyttige hjælpemidler

Når den nye version af isoleringsnormen DS452 om et par uger kommer i høring og
efterfølgende er gældende fra 1. januar 2014 vil energikravene blive skærpet. Men
hvordan sikrer branchen, at de allerede udstukne krav overholdes fra tilbudsfase til
det færdige projekt, således at tilbud og priser vægtes ens. De forskellige
producenters beregningsprogrammer er noget af svaret.
Når projekter udliciteres kan der i visse tilfælde være ganske
store differencer i priserne på de tilbud, som returneres til hovedentreprenøren. Man kan derfor spørge om alle tilbudsgivere
har beregnet projekterne ud fra de samme forudsætninger –
altså benyttet de samme regler og love i forbindelse med deres
kalkulationer.
I forlængelse heraf kan man derfor stille spørgsmålet, i hvor
høj grad rådgivere og VVS’ere har fokus på eksempelvis DS452.
Dette er selvfølgelig noget der kan diskuteres, men fra producenter og leverandørernes side gøres der generelt meget for
at informere om den gældende lovgivning, når der skal vælges
produkter til fremtidens isoleringsentrepriser.
Senest har Armacell udarbejdet et beregningsprogram som er
online tilgængeligt på producentens hjemmeside. Når projekter
indeholder køl, har det tidligere været normal kutyme, at der kun
er isoleret i forhold til kondensdannelser. I DS452 er det dog
nøje beskrevet, at der også skal isoleres i forhold til energitab.
Derfor har der i mange år, været behov for et beregningsprogram, som netop kan beregne hvorledes isoleringen på kolde rør
skal dimensioneres for at minimere energitab og samtidig undgå
kondensdannelser.

I det nye beregningsprogram er det muligt, at identificere
isoleringsklasser og udregne isoleringstykkelser ud fra driftsparametre. Desuden kan man udregne energitab og u-værdi og
samtidig få produktspecifikke anbefalinger i forbindelse med
den aktuelle udregning. Programmet er tilgængeligt på den danske afdeling af Armacell’s hjemmeside - www.armacell.com
I Armacell’s DS452 beregningsprogram har man som en
ekstra service mulighed for at påføre en reference og sags
informationer til sine beregninger. Desuden kan resultaterne
gemmes som pdf filer, udskrives eller vedhæftes e-mails. De
fleste andre beregningsprogrammer, som stilles til rådighed
af producenterne, skal downloades og installeres – Armacell’s
DS452 beregningsprogram er gratis og online baseret, hvilket
giver stor flexibilitet for brugerne.
Med producenternes beregningsprogrammer er forudsætningerne for at beregne tilbud ud fra tegninger og beskrivelser på
plads. Idet der ofte er stor forskel på detaljeringsgraden i de
beskrivelser, som branchen arbejder ud fra ved tilbudsgivelse,
er det derfor ekstra vigtigt at have en række værktøjer, som kan
gøre denne proces nemmere. Derfor er producenternes beregningsprogrammer og tekniske support vigtige og tilmed et gratis
tilbud til isoleringsbranchen. ■

ALUMECO

Aluminium Solutions

Alumeco A/S

Næsbyvej 26

Tlf. +45 66 17 81 17
mail@alumeco.dk

6

DK-5000 Odense C

Fax +45 66 14 58 71
www.alumeco.dk

egneprogrammer
Screendump fra Armacells DS452 regneprogram. Den aktuelle beregning
er et rør på 89 mm. i udvendig diameter, som har en medietemperatur på
0 grader, en omgivende temperatur på 20 grader samt en driftstid på 52
uger, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Røret skal isolereres i henhold
til klasse 2, og resultatet viser at den minimale isoleringstykkelse som skal
anvendes er 36 mm. Anvender man et Armaflex produkt anbefaler programmet AF-6-089 med en nominel isoleringstykkelse på 41,5 mm. Skulle der

Mere info omkring Armacells DS452 regneprogram
- kontakt Armacell DK, Mads Lindelof
på tlf. 20 33 42 32.

kun isoleres for at undgå kondens kan man nøjes med 14,5 mm. Armaflex
når den relative luftfugtighed er 75%.

▼

Dato: 24-04-2013
Projekt:
Beregnet af:

Hospital XXX
Mads Lindelof

Beregningsgrundlag:

Armacell produkt:
Isoleringsklasse:
Placering:
Retning:
Rørdimension:
Medie temperatur:
Omgivende temperatur:
Emissionstal:

AF Armaflex
klasse 2
Indendørs
Vandret
89 mm
0 °C
20 °C
0,93 Armaflex

Resultater:

Nødvendig:
U-værdi:
Isoleringstykkelse:
Energitab:
Overflade temperatur:

0,358 [W/mK]
36 mm
7,16 W/m
18,12 °C

Standard produkt:
Isoleringstykkelse:
Energitab:
Overflade temperatur:
Armacell produkt nr.:

41,5 mm
6,48 W/m
18,42 °C
AF-6-089

Landsdækkende isoleringsfirma
med 75 år i branchen

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under normale anvendelsesbetingelser. Modtagere af denne information bør i egen interesse og ansvar, afklare hvorvidt data
og oplysninger gælder for det tilsigtede område. Især skal det kontrolleres, om den krævede isoleringstykkelse i henhold til DS 452 også opfylder kravene til forebyggelse af kondens under de
antagne omgivelsesbetingelser. Er du i tvivl, kontakt vores kundeservice i Danmark, Mads Lindelof (Tel. +45 - 20 33 42 32) for yderligere information.
All data and technical information based on results achieved under typical application conditions. Recipients of this information should, in their own interest and responsibility, clarify with us
wether or not the data and information apply to the intended area. In particular, it has to be checked whether the required insulation thickness according to DS 452 also fulfill the requirements
for the prevention of condensation under the assumed ambient conditions.
Copyright: Armacell Enterprise GmbH

• 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 • grEvE • vEjlE • nørrEsUndby
EsbjErg • PErsOlIta, lItaUEn • www.PErsOlIt.dk
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ROCKWOOL
holder
fokus
ROCKWOOL har i mange år været
førende på verdensplan indenfor
området teknisk isolering bl.a. pga. af
de unikke produkt-egenskaber og
indbyggede fordele med hensyn til
især termisk isolering og brandsikkerhed. For at sikre øget fokus har
ROCKWOOL, nu på andet år, valgt at
opdele teknisk isolering i 2 afdelinger,
én med fokus på Marine & Offshore/
Industriisolering og én med fokus på
HVAC/Brandbeskyttelse med Conlit.
For mange danske isolatører der
udfører opgaver inden for begge
områder kan denne opdeling opleves
lidt kunstig.

Set med globale øjne giver det imidlertid
god mening. ROCKWOOL Teknisk Isolering, i daglig tale kaldet RTI, er en global
organisation med ca. 70 medarbejdere
med fokus på netop Marine & Offshore
samt Industriisolering. RTI er organiseret
i to europæiske divisioner med lokale
salgsselskaber, samt en eksportafdeling
der yderligere tager sig af ROCKWOOL
selskabet ROCKDELTA med ekspertise
indenfor støjisolering af jernbaner.
Marine og offshore markedet er reguleret af internationale regler under SOLAS
og IMO og har længe opereret internationalt. Markedsføringsmæssigt, sortimentsog logistikmæssigt giver det god mening
at dette område ekspertise- og udviklings-
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Peter Kure,
Nordisk
Salgschef, RTI

mæssigt styres centralt og harmoniseres
globalt. Projekterne
på området har længe
været internationalt
organiseret, med
bygning af skrog og
platforme overalt i verden, der fragtes til
Nordeuropa, for at blive færdigapteret efter vores høje kvalitetsstandard, ligesom
projekter der foreskrives i et land ofte
udføres i helt andre geografiske områder.
Industriisoleringen eller proces, som
vi kalder det i daglig tale, har vi defineret til landjords projekter der vedrører
industriproduktionen, men ikke indgår
i bygningskonstruktionerne. Snittet er

ikke fuldstændigt rent, idet der er et vist
overlap af produkter og applikationer, der
anvendes lidt på tværs, såvel som en del
OEM leverandører leverer til begge områder. Trods dette har vi med vores produkter fundet en opdeling, der klart definerer
hvad der hører til hvor.
RTI’s sortiment markedsføres globalt
under de to produkt brands ProRox og
SeaRox. I forhold til det foreskrivende led

giver det helt klart store fordele, at den
foreskrevne løsning kendes og leveres
globalt. I RTI oplever vi dagligt, at danske
ingeniørfirmaer og industrivirksomheder,
der arbejder internationalt ønsker at
foreskrive vores løsninger. Projektsamarbejdet på tværs af landene er derfor øget
i væsentlig grad og vores salgsorganisationer fungerer på tværs af landegrænserne, således at vi kan hjælpe kunderne
fra design fasen og udarbejdelsen af
projektspecifikationer til den færdige installation. På entreprenørsiden oplever vi
mere og mere, at vi er i stand til at hjælpe
og vejlede danske isoleringsfirmer med
de rette kontaktpersoner og nødvendig
dokumentation fra fjerne lande.
Harmonisering af produktsortimentet i
Norden er en væsentlig del af den globale
strategi. I enkelte tilfælde kan det betyde
at produkter, der tidligere var standard
måske i dag har ændrede leveringskondi-

tioner og kun tilbydes i større mængder.
Til gengæld er det samlede tilbud af
produkter øget, således at vi i dag totalt
set markedsfører langt flere vare end
tidligere, fordi vi har kunnet introducere
hurtigløberne fra andre lande i Danmark.
Sortimentet ses i vors prislister og produktkataloger.
På bygningssiden skelner vi mellem
HVAC og Brandbeskyttelse. Også her er
der kommet mere fokus på f.eks Conlit
hvor der er udkommet ny dokumentation
på velkendte og nyere løsninger, som tidligere kun har været markedsført i begrænset omfang. I forbindelse med CE mærkningen og den kommende opdatering af
DS 452 arbejdes der ligeledes med beregningsprogrammet og dokumentationen.
Disse to områder styres lokalt grundet de
mange forskelligartede nationale regler og
standarder på bygningsområdet.
Vores to salgsafdelinger i Danmark

arbejder tæt sammen om kunder og produkter og vi holder løbende interne koordineringsmøder, for at siker at vores kunder
ikke oplever den øgede fokusering på
enkeltområderne som en begrænsning.
Vi ser frem til en spændende fremtid,
der trods et lidt presset marked med
generel lavkonjunktur alligevel tegner
positiv. Dels på grund af en opdatering af
DS 452 der vil øge markedet betydeligt
og dels fordi behovet for energirigtige
løsninger og reduktion af energiforbrug og
CO2 udledning, fortsat vil være stigende.
Teknisk isolering er fortsat den bedste
isoleringsløsning man kan investere i.
Tilbagebetalingen er kortere end de fleste
andre investeringer, som branche har vi
fortsat en stor opgave i at udbrede dette
budskab. ■

produktzion.dk

Ny løsning på stort isoleringsproblem..!

Se vores store Danclamp
sortiment på hjemmesiden...

Roskildevej 23 • DK 3650 Ølstykke
tel.: +45 4733 5366 • fax: +45 4733 3626
www.danmat.dk

Nem installation og inspektion - Elegant finish og design... Se mere på www.danmat.dk
185x135mm annonce.indd 1

02/05/13 14.18
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Norisol er andet
end rørisolering...

Efter en intens tilbudsfase blev Norisol i efteråret 2012 tildelt facadeentreprisen
på Danish Crown’s nye, store og topmoderne kreaturslagteri, som nu er under
opførelse i Holsted.
Norisol fik i efteråret 2012 tildelt facadeentreprisen på Danish Crowns store, nye og topmoAf marketingkoordinator

derne kreaturslagteri i Holsted. Vi påbegyndte entreprisen i december, og den vil komme til at
beskæftige vores syv panelmontører det meste af 2013.

Annemarie Clausen, Norisol A/S

Isolering af rør og traditionel teknisk
isolering udgør en stor del af Norisols
omsætning, men vi beskæftiger os også
med mange andre former for isolering.
For eksempel er facadeløsninger med
mineraluldspaneler, hvor isoleringen er
en integreret del af konstruktionen, et
område, vi har stor erfaring i.
Hårdt arbejde gav bonus
Vi er netop nu i gang med facadeentreprisen på Danish Crowns nye, store kreaturslagteri i Holsted. Ordren kom i hus
efter en intens tilbudsfase, hvor løbende
tegningsændringer betød store udfordringer for kalkulationsfolkene og lange dage
med opmålinger. Så der var stor jubel,
da vi fik den positive tilbagemelding fra
hovedentreprenøren, Midtjysk Totalbyg.
Mange kvadratmeter sandwichpaneler
med udfordringer til montagen
Vores entreprise omfatter alle panelfacader og alle indvendige panelskillevægge
og panellofter, i alt cirka 25.000 kvadratmeter. Hertil kommer cirka 6.000 kvadratmeter servicelofter, som er gangbare og
må belastes med 3 KN pr. kvadratmeter.
Vi påbegyndte arbejdet i december, og entreprisen kommer til at beskæftige vores
syv panelmontører det meste af 2013.
Vi har teleskoplæsser til at trække de
udvendige paneler på plads, og fastgø-
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relsen udføres fra bomlifte. De største paneler er 6 meter lange og 200 millimeter
tykke, så det må ikke blæse for meget,
når vi monterer dem.
De indvendige paneler løfter vi selv på
plads med vores truck med vakuumåg,
som uden problemer håndterer de store
paneler. Indvendigt har vi sakslifte til at
klare befæstigelsen fra.

Projektingeniør
Christian Jonstrup (th.)
på besigtigelse
på byggepladsen.

Vores montører udfører også alle
udskæringer til døre og vinduer, så der er
helt klar til vinduesentreprenøren.
Et spændende byggeri, der giver nye
arbejdspladser
Slagteriet kommer til at betyde cirka 300
nye arbejdspladser. Det bliver et af Europas største og mest moderne kreaturslagterier, hvor alle ressourcer
udnyttes optimalt. Slagtekapaciteten bliver på op til 4500
kreaturer om ugen.
Byggeriet er tegnet af Århus
Arkitekterne og projekteret af
Rambøll. Det er den største
enkeltstående investering i
kreatursektoren nogensinde,
og Danish Crown’s samlede investering bliver på godt en halv
mia. kroner. Slagteriet ventes
at stå klart i begyndelsen af
2014.
- Vintervejret har drillet os
lidt, fortæller Christian Jonstrup, som er vores projektingeniør på det store job, men vi
arbejder hårdt på at indhente
det tabte, så vi kan overholde
tidsplanen. - Det er et spændende byggeri, som vi er glade
og stolte over at være en del
af. ■

ISOVER har AFHOLDT
INFORMATIONSMØDER
OM DS 428
– 4. udgave og nyheder
Den 14. og 21. marts inviterede Isover i samarbejde med de 3 tekniske
isoleringsgrossister Armadan, Weiss og Øland til fyraftensmøde.
Målet med møderne var at udbrede nogle
af de budskaber som vi fra Isovers side
fandt aktuelle og relevante i en tid for der
sker mange ændringer i love, standarder
og godkendelser. Møderne blev afholdt
på Scandic i Hvidovre og på fabrikken i
Vamdrup med en samlet deltagelse af ca.
100 personer fra grossister, isolatører og
ventilationsfirmaer.
Fra Isover side har vi ønsket at få
tingene belyst for hele den branche, som
er berørt af disse ændringer, udtaler
Peter Hedegaard fra Isover. Det er vigtigt,
at alle er så velinformerede som muligt
omkring disse ændringer – på denne
måde sikrer vi mest fair konkurrence på
markedet – og undgår problemer i forhold
til bygherre og deres rådgivere. Flere af

indlæggene havde været præsenteret
på DIB seminaret som Isover afholdt i
november sidste år.
Hovedbudskabet var ændingerne fra
DS428 3. udgave til 4. udgave hvor Brian
Schiøtt fra GK Danmark informerede om
forskelle imellem udgaverne. Brian, der
foruden at være ventilationsentreprenør
også sidder i udvalget der udarbejder
normen, gav tillige eksempler på ansvarsforhold i forbindelse med isoleringsenterpriser.
Anders Vestergaard informerede om
Isovers løsninger omkring brandisolering
af ventilationskanaler specielt nyhederne
inden for 2- og 3-sidet brandisolering af
kanaler.
Afsluttende informerede Lars Graff

som formand for brancheforeningen fra
det udvalg der arbejder med revisionen af
DS452, isoleringsbranchens ”bibel”. Den
nuværende norm er fra 1984 med mindre
ændringer fra 1999. I indlægget beskrev
Lars nogle af de ting der blev arbejdet
med som forslag til den ”nye” norm. Han
pointerede, at tingene endnu ikke er vedtaget, men skal i høring sidst på foråret/
sommer 2013 og vil formentlig tidligst
træde i kraft starten af 2014. Men vigtigt
er det, at man allerede nu indstiller sig på
ændringer og forbereder sine kunder på
forandringernes vinde.
Møderne var kendetegnet med en god
spørgelyst og afsluttedes med en sandwich og en kollegial snak. ■

Fra Brian Sciøtt’s indlæg på ISOVER-møderne har vi klippet lidt fra præsentationen omkring tilbudsgivning og ansvar:

Udbud – projekt og dokumentation
•	Udbydes isoleringen i et fagudbud er det
den rådgivende ingeniør der klart skal
præcisere arbejdets omfang. Han kan
ikke henvise til andre entrepriser i hans
udbud.
•	Udbydes isoleringen som en underleverance af ventilationsentreprenøren , er
det ham der detailprojekterer systemet
og ham der klart skal præcisere arbejdets omfang.

•	Skriv forudsætninger! - F.eks. ”Tilbud
iht. udbudsmateriale, dog med følgende
forudsætninger: Etageafgreninger monteret med Brand- og røgspjæld”,” Skakte
udføres som brandsikre installationsskakte”, osv.

Byggemyndighed og beredskabschefen
•	Byggemyndighed (kommunen) skal
godkende ALLE byggesager.
•	Beredskabschefen (brandinspektøren)
skal derudover godkende lokaler omfattet af Beredskabsloven og Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter, samt
specielle afvigelser fra lovgivningen.
•	En godkendelse er altid under forudsætning af at alle normer og vejledninger er
overholdt.
•	Afvigelser fra lovgivningen skal skriftligt
godkendes ved et bilag til den brandtekniske dokumentation eller som en dispensation udført som et teknisk bytte.

Hvem har ansvaret
•	Isoleringsentreprenøren har ansvaret for
det arbejde han tilbyder at udføre!
•	Tilbud iht. udbudsmateriale = ansvar iht.
udbudsmaterialets komplette omfang og
formulering !
•	Brug spørgetiden til at få svar på uklarheder og få præciseret leverancens omfang.

Hvad skal man have kendkab til for at
fastlægge isoleringsomfanget?
•	Bygningens brandtekniske dokumentation, Bygningens brandmæssige
adskillelser, Udbudsmaterialets krav,
ventilationsprojektet, som typisk detailprojekteres af ventilationsentreprenøren.
•	Specielle grænseflader i projektet,
•	Valg af fabrikater og typer af spjæld
•	Grænseflader omkring hullukninger
•	Pladsforhold for isoleringsarbejdet
•	Hvem udarbejder dokumentation?
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DS 428 for
DS 428:2011:
Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Lige siden DS 428, ver. 3 udkom i 2009
har der været mange forespørgsler på
hvor og hvilke ventilationskanaler der skal
brandisoleres.
Det var derfor oplagt, at der til DIB
medlemsmøde samt informationsmøderne med isoleringsgrossisterne skulle
være et indlæg omkring den reviderede
DS 428, nu version 4 som udkom ultimo
2011.
Isover har inviteret Brian Schiøtt, som
har været medforfatter til normen, til at
fortælle om ændringerne i den nye DS
428:2011 samt til at opfriske reglerne for
hvornår ventilationskanaler skal brandisoleres.
Generelt:
Omfanget af brandisolering afhænger
af mange parametre, som gør man skal
have indgående kendskab til bygningens

brandtekniske dokumentation og ventilationsanlæggets opbygning.
De vigtigste parametre er:
- 	Antal af brandsektioner i bygningen og
deres placering.
- 	Er installationsskakte udført som
klasse EI 60 A2,s1-d0 [BS-60] skakte.
- 	Udføres ventilationsanlægget som
spjældsikret eller som røgventileret
system
- 	Kanalføringen i forhold til brandsektionsadskillelserne
- 	Hvilke brandsektioner betjener ventilationsanlægget
- 	Anvendes brand- eller flammespjæld og
hvor er disse placeret
- 	Er der kanaler som skal særligt sikres,
fx fraluftskanaler fra industriemhætter
- 	Er der andre særlige krav

Figur 1

Figur A
Et typisk spjældsikret
system for kontorer,
hvor der ikke stilles krav
til brandisolering af
kanalerne.
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Derfor er funktionsudbud eller udbud hvor
omfanget af brandisolering ikke er præciseret, farlige at byde på, da omfanget kan
variere ud fra valg ventilationsentreprenøren gør under sin detailprojektering.
Og derfor bør man også fastholde,
at det er udbyderen som klart skal
præcisere arbejdets omfang, hvilket er
gældende uanset om det er en isoleringsentreprise som udbydes af en rådgiver i
et fagudbud eller som en under entreprise
for en ventilationsentreprenør.
Er omfanget ikke tilstrækkeligt præciseret, bør man anvende sin spørgetid til
skriftligt at få afklaret leverancens omfang. Hvor der ikke forelægger helt klare
forudsætninger, eller hvor disse er aftalt
mundtligt, bør man indskrive de mundtligt
aftalte og ens egne forudsætninger i ens
tilbudsskrivelse.
Denne præcisering af leverancens om-

isolatører
fang, giver en væsentlig større sikkerhed
mod efterfølgende konflikter, hvor man
kommer til at hænge på væsentlig mere
end forventet. Men præciseringen skaber
også sikkerhed for kunden/ventilationsentreprenøren, da han nemt kan kontrollere
om alt er med eller om der er noget som
kan udelades.
Ventilationsanlæggets systemopbygning
- se figur 1:
Principielt findes der kun 2 metoder
hvorpå et ventilationsanlæg kan brand- og
røgsikres.
a) Spjældsikret system
b) Røgventileret system
Spjældsikret system:
Et spjældsikret system anvendes typisk
i dagopholdsbygninger hvor personerne
er selvhjulpne som fx kontorer, industri,
skoler og butikker.
Et spjældsikret system fungerer ved,
at man placerer brandspjæld mellem alle
betjente brandsektioner og herved holdes
røgen inde i det brandramte område.
I et spjældsikret system, er omfanget

af brandisolering ofte væsentlig mindre
end i et røgventileret system. Omfanget
af brandisolering afhænger af kanalføringen og antallet af brandspjæld. Så her er
omfanget helt afhængig af ventilationsentreprenørens detailprojektering, hvor
brandisoleringen endda helt kan udelades såfremt, der indbygges nogle ekstra
brandspjæld.
Røgventileret system:
Et røgventileret system anvendes typisk
i natopholdsbygninger og hvor personer
ikke altid er selvhjulpne som fx boliger,
børnehaver og vuggestuer, hoteller, institutioner for fysiske og psykiske handicappede, sygehuse og fængsler.
Et røgventileret system fungerer ved,
at man ved brand skaber et undertryk i
kanalsystemet (typisk via en røgventilator)
og herved sikre, at røgen i kanalsystemet
ledes til det fri.
I dette system, vil den varme røg altså
blive ledt ud i hovedkanalerne og overfladetemperaturen vil altså blive så varm at
der er risiko for strålevarmen antænder
andre brandbare materialer i nærheden

af kanalerne. Dette er baggrunden for,
at omfanget af brandisolerede kanaler er
væsentlig højere i et røgventileret system
end i et spjældsikret system.
Hvilke kanaler skal generelt
brandisoleres
Stålkanaler kan normalt udføres uden
brandisolering når:
- Kanaler er placeret i det fri (udendørs)
- 	Kanaler er placeret i særskilt ventilationsrum
-	Kanaler er placeret i krybekælder uden
oplag
- 	Kanaler er placeret i uudnytteligt tagrum på spjældsikrede systemer
- 	Kanaler er placeret i installationsskakt,
klasse EI 60 A2,s1-d0 [BS-60] på
spjældsikrede systemer
- 	Kanaler der alene betjener den brandsektion de er placeret i.
- 	Kanaler som ved gennembrydninger af
brandsektionsadskillelse forsynes med
brandspjæld eller flammespjæld kombineret med brandisoleret kanal (1,0 m
fra skakte og teknikrum, ellers 2,0 m).

Figur C
Figur B
Et typisk røgventileret
system for boliger, hvor
skaktkanaler skal brandisoleres, inkl. afgreningen
i en længde svarende til
afgreningsdiameteren, dog
min. 0,2 m. I teknikrummet skal kanalerne blot
varme- og kondensisoleres
iht. DS 452’s krav.
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Øvrige kanaler brandisoles klasse EI 30/E
60 (ve ho i o) A2,s1-d0 ud fra et DS/EN
1366-1 certificeret isoleringssystem.
Røgventilerede systemer skal altså til
forskel for spjældsikrede systemer også
brandisoleres når:
- 	Kanaler er placeret i installationsskakt,
klasse EI 60 A2,s1-d0 [BS-60]
- 	Kanalerne er placeret i uudnytteligt tagrum
- 	Kanaler i den bygningsmæssige isolering
Brandisolering af røgventilerede kanaler
i uudnytteligt tagrum og i den bygningsmæssige isolering er en stramning der
først er kommet ind i version 4.
Røgventilerede kanaler i uudnyttelige
tagrum, der alene betjener en brandsektion og er helt beliggende inden for denne
skal dog isoleres med minimum 50 mm
varme- og kondensisolering af ubrændbart
materiale klasse A2-s1,d0. Dette kunne fx
være en børnehave med kun 1 brandsektion, hvor kanalerne er placeret i tagrummet.
Afgreninger fra en brandisoleret kanal
brandisoleres svarende til afgreningsdiameteren, dog minimum 0,2 m.

Kanaler med brandfarlige gasser eller
stoffer
Ud over de generelle regler, gælder der
specielle regler for kanaler som transporter brandfarlige gasser eller stoffer, som
fx kanaler fra affaldsrum, affaldsskakte,
emhætter (undtaget boligemhætter) og
lign.
Disse kanaler skal brandisoleres helt
fra punktudsugningen til afkast og skal
altså også brandisoleres over det nedhængte loft i rummet hvor udsugningen
er placeret og i installationsskakte m.m..
Undtaget herfor er synlige kanaler i rummet hvor punktudsugningen er placeret og
kanaler i teknikrum og i det fri (figur C).
Øvrige forhold for isolatører
Hvor ventilationsentreprenøren anvender
flamme- og røgspjæld (FRS) i stedet for
brand- og røgspjæld (BRS) skal kanalen
brandisoleres 2 meter – 1 meter på hver
side eller 2 m på den ene side. De 2 m
kan nedsættes til 1 m brandisolering når
gennembrydningen sker til teknikrum eller
installationsskakt.
I situationer hvor ventilationsentreprenøren anvender specielle brand- og
røgspjæld (BRS) som monteres udenfor

konstruktionen, skal kanalen mellem
brandspjældet og væg/dæk brandisoleres specielt.
Derudover forespørges der ofte på, om
lyddæmpere og inspektionsåbninger også
skal brandisoleres, hvilket de selvfølgelig
skal såfremt de sidder på en kanalstrækning som er brandisoleret. Isoleringen i
lyddæmpere udgør altså ikke brandisolering.
Såfremt man har kanaler placeret tæt
op mod brandadskillende vægge eller
dæk kan man ud fra en særskilt godkendelse og montageanvisning også foretage
en 2 og 3 sides brandisolering som er
godkendt udover standardgodkendelsen.
Ligeledes er der i DS 428:2011 udgaven blevet åbnet mulighed for, at man kan
udføre brandtætninger af større huller og
gennembrydninger med flere installationer
med anderkendte brandtætninger iht.
DBI vejningen nr. 31, fx med et MK-godkendt produkt. Dette muliggør brandtætninger der er ud over isoleringsproducentens DS/EN 1366-1 godkendelse. ■

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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DM i Skills
Der blev i perioden 24 – 26 marts afholdt danmarksmesterskaber i Skills,
37 fag deltog i mesterskaberne der blev afholdt i Energi Park Arena i Århus,
bla. blev der dystet om mesterskabet i teknisk isolering hvor der deltog tre
isolatører, Visti Lundbøl Gram, Ikas Isolering A/S Århus, Mathias Urth
Mortensen, Uldjysk Isolering Ikast og Phillip Larsen Sonnichen fra firmaet
Kr. Dreyer Rødovre. Phillip tog førstepladsen og dermed guldet.

DM i skills i Energi Arena Århus

De tre dygtige isolatører, Mathias Urth Mortensen,
Phillip Larsen Sonnichen og Visti Lundbøl Gram

Nordcoll A/S i Danmark
lancerer en ny lim til PVC folier
Den nye Duracol PVC lim fra Nordcoll A/S i Kvistgaard, er
utrolig velegnet når der skal limes PVC folier.
Duracol PVC limen leveres i en 125 g tube som er nem at
arbejde med. Den nye Duracol PVC Lim har samme gode
egenskaber som andre PVC lime på markedet, men udskiller sig på et væsentligt punkt som en lugtfrit PVC lim, som
er hurtig at arbejde med, og som giver den professionelle
isolatør et godt resultat i en travl og hektisk hverdag.

Limen er let at påføre, også på lodrette flader og overskydende lim på folien fjernes let med en fugtig klud. Efterfølgende kan værktøj og hænder rengøres med vand. Duracol
PVC Lim hærder på samme tid som andre gode PVC lime.
Duracol PVC lim opløser overfladerne i PVC folien og
foliematerialerne svejses derved sammen. Denne form for
binding sikrer en stærk og stabil svejsning. Duracol PVC
limen lever op til den gode kvalitet som kendetegner lime
fra Nordcoll A/S.
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Øland isolerer to store
prestigebyggerier i Aarhus
Den store byggeaktivitet i Aarhus smitter positivt af på Øland, der skal levere
teknisk isolering til Bestsellers nye hovedsæde og det 88 meter høje kontor- og
hotelbyggeri Højhuset. Lokal tilstedeværelse er en gevinst for Øland, der på et år er
vokset 25 pct. inden for teknisk isolering.
Det var rigtigt set, da ventilationsvirksomheden Øland for halvandet år siden
gik målrettet ind på markedet for teknisk
isolering. Opkøbet af Kaimanns danske
selskab blev efterfulgt af investeringer
i lokal tilstedeværelse på Fyn og på tre
lokationer i Jylland i henholdsvis Vejle,
Herning og Aabenraa foruden hovedkonteret i Brøndby, og det bærer nu frugt.
Omsætningen er steget 25 pct. og med
to kæmpe projekter i Aarhus cementerer
Øland sin succes vest for Storebælt.
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-Vi er aldrig bange for at tænke nyt.
Det giver måske en øretæve en gang
imellem, men det lærer man også af. For
det meste rammer vi rigtigt, fordi vi gør
et grundigt forarbejde. Vi gik ind i teknisk
isolering med en positiv forventning, fordi
det er et vækstmarked nu og på langt
sigt, men jeg må sige, at resultaterne er
kommet hurtigere, end vi regnede med.
Hidtil har vi haft rigtig mange mindre ordrer, men de to prestigebyggerier i Aarhus
er et gennembrud til den højere ende af

markedet, som vi jo sidder solidt på inden
for ventilation, siger Carsten Madsen,
salgsdirektør i Øland.
På vejen til Aarhus
Det er entreprenørvirksomheden Persolit
med speciale i teknisk isolering, der har
valgt Øland som partner på de to byggeprojekter i Aarhus: Det 88 meter høje
Højhuset med hotel, konferencefaciliteter
og kontorer fordelt på 23 etager, og Bestsellers nye hovedsæde på 22.000 kvm.
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Begge byggerier er i fuld gang og skal stå
færdige i 2014.
- Vi havde to leverandører på listen til
disse to byggeprojekter, og valgte Øland
fordi de gav en god pris og på grund af
deres beliggenhed. Vi har kontor i Odense
og montørerne kører ud enten derfra eller
hjemme fra, når de skal op på byggepladserne i Århus. Det er en stor fordel, at de
kan svinge ind forbi Øland i Odense eller
Vejle på vejen og tage materialer med.

Der er åbent allerede fra
kl. 6 om morgenen, så det
passer perfekt med vores
arbejdsrytme, forklarer
projektleder Kent Larsen fra
Persolit.
Persolit har alle typer
opgaver inden for teknisk
isolering, fra de helt små
til kæmpestore projekter.
Øland bliver oftere og oftere
valgt som leverandør.
- Det er en stor fordel, at
Øland har så mange afdelinger og åbner så tidligt. Det
betyder, at vores folk ikke
skal stå og vente ude byggepladserne, men kan komme i
gang fra morgenstunden. Derfor bruger vi
Øland mere og mere, siger Kent Larsen.
Nærhed til kunderne betyder alt
Ifølge Carsten Madsen er det netop
nærhed til kunderne og lokalt tilpassede
sortimenter, der resulterer i det stigende
antal projekter, Øland får.
- Det første års tid blev vi primært set
som en Københavnervirksomhed inden
for teknisk isolering, men efter at vi har

åbnet lokale afdelinger med tilknyttede
lagre på Fyn og i Jylland er det gået
stærkt. Vi har også ansat en ny sælger,
som udelukkende servicerer vores kunder i Jylland og opsøger nye potentielle
opgaver.
- Den daglige kontakt til kunderne
er utrolig vigtig. Det er her vi får indsigt
i montørernes udfordringer, så vi kan
tilpasse vores services og sortimenter til
deres behov. Vores affaldshåndteringssystem er et eksempel på en ide, som er
affødt af kundedialog. Vi blev opmærksomme på, at turen til og fra genbrugsstationen var en stor tidsrøver for montørerne, og derfor tilbyder vi nu at tage os af
affaldet, når man handler hos os. Det er
en fantastisk populær ordning, forklarer
Carsten Madsen.
Ud over de lokale isolatører og entreprenører har Øland også mange kunder,
der handler, når de krydser landsdelene.
Den øgede mobilitet blandt håndværkerne
skaber nye indkøbsmønstre, og derfor har
placeringen af de lokale afdelinger tæt
ved motorveje og gennemkørende veje
vist sig at være en strategisk sidegevinst
for Øland. ■

INSTALLER
SIKKERHED
MINIMAL RØGUDVIKLING I
TILFÆLDE AF BRAND

ØGET SIKKERHED

I TILFÆLDE AF BRAND

Øget sikkerhed og
minimeret røgudvikling
gør det nemmere at
finde flugtvejene
Tlf. +45 20 33 42 32
mads.lindelof@armacell.com

Armaﬂex.com

En spændende

rejse
4. generation
bestyrelsesformand
Sven Pers på talerstolen
ved jubilæet.

Ved en sådan lejlighed og ved et sådant
jubilæum er det oplagt, at tænke over
hvordan man er nået så langt. Som mennesker, har også firmaer gode og dårlige
erindringer.
Grundstenen til Persolit blev lagt under
depressionens skygge i 30`erne, og på
en lidt kedelig baggrund. Carl Pers, havde
mistede sit mangeårige job som salgsingeniør hos Burmeister & Wain i en af de
fyringsrunder der var så mange af.
Men Carl Pers greb straks chancen, da
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B & W manglede en underleverandør til at
isolere udstødningsrørene på Dieselmotorfabrikken og det blev starten på familiens tilknytning til isoleringsbranchen.
Senere fik man kontakt med et engelsk
firma, der havde en isoleringsmetode, der
var velegnet til brandbeskyttelse ombord
på skibe. Dette blev grundlaget for opstart af Persolit i året 1938.
Igennem årene har skibsisolering været kerneforretningen, understøttet af, at
Persolit har søgt de lange og tillidsfulde

Persolit Entreprenørfirma A/S eller i daglig
tale Persolit kunne den
20. april 2013 holde
sit 75 års jubilæum
ved en storstilet fest
for medarbejderne på
Comwell i Middelfart.

kundeforhold. Dette er også i dag er en
af grundstenene for Persolit. Forholdet
til kunden er i højsædet og hvor Persolits
kunder måtte have opgaver følger vi med.
Ikke mindst udtrykt i, at Persolit flyttede
hovedafdelingen til Munkebo, klos op af
Lindøværftet , i 1992.
Springer vi lidt tilbage i tiden var Carl
Pers` søn, Poul Pers, under uddannelse i
Amerika og vendte hjem med nogle asfaltprodukter, der viste sig at være glimrende
til fugtisolering . Poul Per’s drev i flere år
sit eget firma, der især udførte fugtisolering for DSB, for eksempel isoleringen af
brobanen på den gamle Lillebæltsbro –
inden han trådte ind i faderens firma.
I 1960´erne startede 3. generation
i firmaet - Max Pers, der havde været
maskinlærling på B & W og blevet uddannet som ingeniør. Det betød, at Persolit
begyndte at bevæge sig ind i markedet for
mere alsidig teknisk isolering og samtidig
at firmaet udviklede sig ved opkøb af
mindre, men sunde isoleringsforretninger
og blev landsdækkende.
I forbindelse med det spirende offshore marked blev der etableret en afdeling i Esbjerg som løbende har udsendte

medarbejdere på opgaver såvel på de
danske som internationale platforme.
Persolit voksede betydeligt i 1996 da
firmaet Perfect Isolering blev overtaget.
To firmaer som til en stor grad havde
kæmpet om de samme kunder og havde
den samme geografiske fordeling.
Persolit fik herefter den ekstra styrke
der var nødvendig for at fortsætte ekspansionen i Danmark, men også i udlandet.
Datterselskaber blev oprettet. I Litauen i
1998 og et par år senere i Sydafrika.
Men alt varer som bekendt ikke evigt
og datterselskabet i Sydafrika blev lukket
efter 6 års aktivitet og nogle år efter i
2009 blev Lindøværftets lukning annonceret.
Danmark var førhen, selv på verdens-

plan, en betydelig skibsbygningsnation
med værfter i Frederikshavn, Ålborg,
Århus, Odense, Svendborg, Helsingør,
København og Nakskov og flere andre
steder. Arbejde på skibsværfterne var
der nok af og Persolits årsomsætning
nød godt deraf. Således er det desværre
ikke I dag, hvor skibsisolering udgør en
begrænset del af Persolits aktivitet.
Det har lige siden 1960 været en
målsætning for Persolit, at skulle klare
sig uden skibsværfterne. Derfor har der
været fokus på vækst i andre markedssegmenter indenfor teknisk isolering,
hvilket er skærpet ved opkøb af isoleringsfirmaer.
Her 75 år efter starten, er Persolit
således ikke kun skibsisolering, men

teknisk isolering i alle dets former krydret
med andre ydelser som stilladser, hulmursisolering og tyndpladeproduktion,
herunder tag- og facadekoncepter.
Persolit er stadig i samme families
ejerskab og 4. generation, Sven Pers, er
i dag firmaets bestyrelsesformand. Sven
Pers er meget naturligt vokset op med
”isolering i blodet” og har svendebrev
indenfor isoleringsfaget.
Der var meget at fejre den 20. april
2013 og det blev gjort med bravour. Alle
ansatte med ledsager deltog i festlighederne som blev krydret med indslag fra
komikeren Jan Gintberg, der fik lov til at
sige et ”par sandheder” og Peter A. G.
der sørgede for den musikalske overraskelse. ■

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Passiv
brandsikring

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

Armadan ann DIB.indd 1

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS N
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
info@armadan.dk
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DIB’s formand starter egen virksomhed
Lars Graff, formand for DIB, har valgt at forlade sit faste job igennem 15 år som
direktør i Dantec Rørisolering A/S, og gå i kompagniskab med sin 18 år yngre bror
Morten Offenbach.
Fotograf: Shøle B. - Banés Photo & Web

”Med min 50 års fødselsdag i sigte og
mere end 25 års erfaring indenfor isoleringsbranchen, var det på tide at prøve
kræfter på egne ben” siger Lars Graff.
Morten Offenbach, som tidligere har
været i lære hos Lars i Dantec Rørisolering A/S, startede IsoNord ApS. 1. januar
2012. Efter at have drevet firmaet alene
i 1 år, var IsoNord ApS ved at vokse
sig større, og Morten havde brug for en
mand, til at styre og lede den ekspanderende virksomhed.
”Jeg har flere gange igennem tiden
overvejet at starte egen virksomhed”,
siger Lars Graff, ”så da min bror Morten
spurte om jeg var interesseret, lå springet
lige til højrebenet.”
D. 28. december 2012 kørte Lars
for sidste gang den 65 km lange tur fra
Havdrup til Fredensborg. Torsdag d. 02.
januar 2013, startede et nyt kapitel i
Lars Graff’s karriere som selvstændig
erhvervsdrivende indenfor isoleringsbranchen.
Lars er oprindelig VVS uddannet med
en overbygning som maskintekniker og
efter endt uddannelse, startede han som
drift tekniker hos Persolit A/S.
Efter nogle år overtog Lars roret som
afdelingsleder for Persolit på Sjælland.
Dette job varetog han, indtil Persolit i
1997 valgte at ekspandere og købte
Perfect A/S, et andet af datidens store
isoleringsfirmaer. I den forbindelse skete
der nogle omstruktureringer, som fik Lars
til at søge nye udfordringer. Han blev ansat hos Rockwool A/S og kørte de næste
1½ år som sælger af teknisk isolering på
Sjælland.
”Jeg savnede dog hurtigt entreprenørbranchen”, siger Lars Graff, som derfor
søgte stillingen som direktør i Dantec Rørisolering, da den blev ledig i maj 1998.
Siden har han været direktør i Dantec
Rørisolering A/S, hvor han desuden har
været IT ansvarlig for hele koncernen
under FVT-Holding A/S.
I 1990 blev Lars aktiv i foreningsarbejdet og medlem af DIB’s bestyrelse, som
han nu har været formand for de sidste
8 år.
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Lars har altid været optaget af kvalitet
og sidder desuden i udvalget for Dansk
Standard, hvor man i øjeblikket er i gang
med at revidere normen DS452 for teknisk isolering.
IsoNord holder til i Rødovre og tilbyder
alt indenfor teknisk isolering.
”Vores mål er; fuldt ud at leve op til
standarden og levere en kvalitet, som vi
kan være stolte af. Desuden sætter vi en
ære i, at overholde alle aftaler til tiden.”
siger Lars Graff som fortsætter:

”Vores ambition er et firma i vækst,
uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette vil vi gøre ved, at uddanne/
videreuddanne vores medarbejdere, så de
foruden at være fagligt dygtige, også tager ejerskab af deres job og som Morten
og jeg, sætter pris på at levere kvalitet i
arbejdet.
Vi håber herved også at kunne tiltrække flere erfarne isolatører, som sætter en ære i, at udføre kvalitetsarbejde.” ■

Firmaet Olaf Bahn isolering er
stolte af sølvdaljen
Søren Christian Rasmussen, har som kun den anden
voksenlærling, på AMU SYD, modtaget sølvmedalje
inden for teknisk isolering.
Sølvmedalje er den højeste udmærkelse inden for
faget. Søren er efter 2 ½ års uddannelse klar til, at
lade sine arbejder beskue rundt på Olaf Bahn Isolering´
montagepladser.

På billedet ses Søren mellem Jacob Esko Nissen

14276 · bureauLIST.dk

og Mads Kramer, Olaf Bahn Isolering A/S
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• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser
• Skibsaptering/
skibsindretning

Norisols tjenesteydelser omfatter
levering produkter og knowhow til
forebyggelse af energitab, stilladsog inddækningsservices, regulering
af lyd og støj samt brandsikring.
Vi arbejder offshore og onshore
inden for olie- og gasindustrien,
på skibsværfter, raffinaderier og
kraftværker. Og for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien
samt bygge- og anlægsbranchen.

for at læse mere

Nordcoll A/S, Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård, +45 4913 9222, www.nordcoll.dk
Nordcoll A/S, Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård, +45 4913 9222, www.nordcoll.dk

www.norisol.com

Telefon + 45 5819 5050
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Medlemsfortegnelse - maj 2013 for
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk

Gigan2 Teknisk Isolering ApS
Holbækvej 151 · 4400 Kalundborg
Tlf. 27111246
thomas@gigan2.dk
www.gigan2.dk

NORISOL A/S
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

Allan Ploug A/S
Trekronergade 124 · 2500 Valby
Tlf. 36453636 · Fax 36453631
elin@aploug.dk
www.aploug.dk

Greens Teknisk Isolering v/Per Green
Blegevej 34 · 8300 Odder
Tlf. 25111916
per@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk

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

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

Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2 · 8570 Trustrup
Tlf. 86334202 · Fax 86334868
jonas@grisolering.dk
www.grenaaisolering.dk

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

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

H H Isolering A/S
Geminivej 72 · 2670 Greve
Tlf. 46150872 · Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk

Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk

Altisol Teknisk Isolering ApS
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
frank@isolering.com
www.isolering.com

Hvidovre Isolering v/Carsten Klæbel
Odysseus Alle 1 · 2650 Hvidovre
Tlf. 22621760
hvidovre.isolering@gmail.com

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

Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk
BIS Industrier,
Filial af BIS Industrier AS, Norge
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
www.bis-industrier.no
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk
BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING & STILLADSER
Oliefabriksvej 2 · 2770 Kastrup
Tlf. 32515677 · Fax 32525677
brdr.svensson@mail.dk
www.brdr-svensson.dk
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
Eslundvej 7, Nim · 8740 Brædstrup
Tlf. 75682166 · Fax 75682187
ole@bv-isolering.dk
www.bvisolering.dk
dan-isoleringsteknik A/S
Havnepladsen 12, bygn.14
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
dan-iso@mail.tele.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
Dantec Isolering A/S
Kratbjerg 305 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48484319 · Fax 48480408
lg@dantec-isolering.dk
www.dantec-isolering.dk
Delta Teknisk Isolering
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød
Tlf. 40504434
marc.roolfs@gmail.com

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

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk

IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.dk

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

ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
j.kynde@get2net.dk
www.jorgen-kynde.dk

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

Isonord ApS
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
Tlf. 60759040
mo@isonord.dk
www.isonord.dk

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

K.T. Isolering v/Kim Thomsen
Heimdalsgade 39 · 2200 København N
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk
www.ktiso.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

KAEFER ApS
Blytækkervej 3, Erritsø · 7000 Fredericia
Tlf. 76201320 · Fax 76201329
info@kaefer.dk
www.kaefer.com

Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10 · 2670 Greve
Tlf. 43691111 · Fax 43691455
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

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

Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59516320 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

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

PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20 · 2640 Hedehusene
Tlf. 46560100 · Fax 46597079
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk

NORISOL A/S
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

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

Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk
Roskilde Isolering ApS
Vindingevej 34 · 4000 Roskilde
Tlf. 46354212 · Fax 46321239
bs@roskilde-isolering.dk
www.roskilde-isolering.dk
Rørbæk Isolering
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf. 22468363
ramsing@os.dk
www.roerbaek-isolering.dk
S R ISOLERING A/S
Ringstedvej 178C, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.sriso.dk
SAKI Isolering ApS
Gunnar Clausens Vej 26A
8260 Viby J
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk
SkadeService Sjælland / ML-BYG
Baldersbækvej 8B
2635 Ishøj
Tlf. 70200148 · Fax 49717280
info@ml-byg.dk
www.ml-byg.dk
SN Gruppen A/S
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Tlf. 39690692 · Fax 39690662
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppen.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
Frøslev Bygade 21, Frøslev
4660 Store Heddinge
Tlf. 27634949
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Teknisk Isolering ApS
Militærsvinget 6c · 4700 Næstved
Tlf. 21701894 · Fax 55562390
ik@tekniskisolering.com
Teknisk Isolering Fyn ApS
Allerupvej 35 · 5672 Broby
Tlf. 62631393 · Fax 62631394
mail@tif-fyn.dk
www.tif-fyn.dk
Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk

Aktivitetskalender 2013/2014
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering

Tirsdag den 14. maj 2013	5. temadag: innovation, medarbejderudvikling og projektafslutning
Lederudviklingskursus, Gl. Vindinge
Fredag den 24. maj 2013, kl. 14.00

DIB Ordinær generalforsamling
Comwell Borupgaard, Snekkersten

Fredag den 8. – 9. novenber 2013, kl. 09.00

Medlemsmøde med Rockwoll A/S
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7,
5500 Middelfart

Ultimo november

Teknisk Isolering udkommer,
Tema for dette blad, den nye DS 452.

Torsdag den 23. – 25. januar 2014

Skills i Aalborg

Ja, jeg vil gerne modtage
Stilling:
Navn:
Firma:
■ Firmaadresse:
■ Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, hams@di.dk
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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

