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FORSIDE FOTO
EM i Krakow
Det var 11 gang Europamesterskabet for teknisk
isolatørelever blev afviklet. Mesterskabet, der
arrangeres af FESI, afvikles hvert 2. år og blev i år
afholdt d. 17. – 20. september i Krakow, Polen.
Danmark var repræsenteret med Danmarksmesteren fra DM i Skills i Aalborg 2014 i teknisk isolering Mathias Urth Mortensen fra Uldjysk Isolering
A/S. Han skulle dyste mod Europas bedste isolatørelever/repræsentanter fra 8 andre europæiske
lande. Håndværksmæssigt var Mathias arbejde
i top, men konkurrenceattrappen var anderledes
end, den vi bruger i Danmark. Mathias blev desværre ikke helt færdig. Polen fik førstepladsen og
Mathias fik en delt 4. plads. Tillykke!
Sponsorer:
ISOVER/Saint Gobain, Øland A/S og Armadan A/S

Formanden for DIB
Lars Graff
Isonord Aps

Til trods for at der er ca. 200.000 ledige
i Danmark, oplever vi inden for Isoleringsbranchen, at det er svært, ja nærmest
umuligt, at skaffe gode uddannede folk til
branchen.
Der uddannes ganske enkelt ikke tilstrækkeligt mange Tekniske Isolatører.
Der er i 2014 KUN indgået 4 nye uddannelsesaftaler i hele branchen!

Dette skyldes efter min bedste overbevisning ikke, at Branchen ikke vil uddanne
Isolatører, men at det er meget svært at
rekrutere kvalificerede unge lærlinge.
Hvis vi fortsat ønsker at opretholde
og/eller højne kvaliteten i vores arbejde,
skal der gøres en større indsats nu!
Det faglige udvalg har fået bevilget
midler til opsøgende arbejde med henblik
på at få uddannet flere Tekniske Isolatører. Den første opgave består i at finde
mulige uddannelsessteder. Dernæst at
kontakte de tekniske skoler, for at få eleverne på grundforløbet i erhvervsuddannelserne, til at få øjnene op for branchen
i håb om, at vi kan fange deres interesse,
så flere vælger at uddanne sig som
Teknisk Isolatør. Dette vil vi gøre dels ved
at fortælle dem om branchen, men også
ved at informere om vores mangel på
arbejdskraft, hvilket forhåbentlig gør det
muligt at kunne tilbyde de unge en uddannelsesaftale.
Til at varetage disse opgaver er John
Kristensen og Henning Krogsbjerg blevet
udvalgt.
I tråd med ovenstående har Undervisningsministeriet åbnet op for nye muligheder i forhold til lærlinge.
Hvor vi tidligere har måtte binde os til
en lærling igennem hele uddannelsespe-

rioden, er der nu mulighed for at udforme
uddannelsesaftalen, så den strækker
sig over kortere forløb. Dvs. at man kan
ansætte en lærling på en kontrakt, som
bliver taget op til vurdering en eller flere
gange i forløbet, afhængig af hvor lange
perioder man vælger at lade den enkelte
kontrakt løbe over. Dette vil typisk være
i forbindelse med et nyt skoleforløb, som
ligger i intervaller på ½ til 1 år.
Herved bliver det mere attraktivt for
den enkelte virksomhed at ansætte en
lærling, da man i princippet kun binder
hinanden for den periode den enkelte kontrakt varer. Derefter tager man op til revision, om begge parter ønsker at fortsætte
samarbejdet, hvorefter der udformes en
ny kontrakt.
Målet er naturligvis, at den enkelte lærling gennemfører hele uddannelsen som
teknisk isolatør i samme virksomhed,
men det åbner mulighed for at afbryde et
forløb, hvor der er opstået uenighed mellem de to parter, hvilket hidtil har været
meget omstændigt.
Jeg håber og tror selvfølgelig, at virksomhedslederne vil støtte op om og tage
godt imod disse tiltag, så vi kan styrke
vores position inden for industri- og byggebranchen. ■

NYHED:
Effektive isoleringsløsninger
EffEktiv isolEriNg
af storE rør

ULTIMATE U TECH Pipe Section Mat MT 7.0
•
•
•
•

Tilpasset til store rørstørrelser (324 - 1016 mm)
Med λ-værdi som de bedste rørskåle
God logistik - leveres stablet på paller
Hurtigt og nemt monteret

Find din nærmeste ISOVER-konsulent på isover.dk/kontakt - eller kontakt Salg og Ordreservice på 72 17 17 00.
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Korrosion
under
isolering (CUI)
– Et problem vi kan minimere,
men det kræver samarbejde!
Af Salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S

Korrosion er en af de største
poster på et vedligeholdelsesbudget i industrien.
Ifølge Force Technology
skyldes 40 – 60 % af vedligeholdelsesomkostningerne
på rør CUI. Når korrosionen
er skjult under isoleringen,
er den svær at kontrollere
og udgør derfor en ukontrollerbar miljø- og
sikkerhedsrisiko. Problemet er primært
på emner med temperaturer fra -4°C til
175°C. Den største risiko er på emner
med temperatur fra 60 til 120°C.
Både almindelige stålrør og rustfri
stålrør korroderer, når de er i det forkerte
miljø.
Isolerede rør korroderer på grund af:
•	Indtrængning af vand under isolering
(regn, proces væsker, brandvand, etc.)
• Kondensvand
• Indtrængning af ekstern forurening
Isoleringen kan også bidrage til CUI:
• Virke som medie for væskeophobning
• Nogle materialer kan absorbere vand
•	Kan frigive forurening, der øger korrosionshastigheden
Dette problem har branchen kendt til i
mange år, men der er ikke gjort ret meget
for at minimere denne risiko. Det kræver
fokus, økonomi og samarbejde mellem
fag, der normalt ikke har nogen fælles
berøringsflade. F.eks. design og isolering.
Med denne artikel vil jeg række en
hånd frem til de aktører, der sammen
med isoleringsbranchen, kan ændre væsentligt på risikoen for CUI.
CUI skyldes ikke isoleringen!
CUI skyldes indtrængning af vand og
manglende mulighed for udtørring.
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Når det er slået fast, så ligger løsningen
i at skabe systemer, der kan gøres vandafvisende og som kan tørre, hvis de bliver
våde. Der er installationstyper som har
høj risiko for at blive våde. Det kan være
rør, hvor der må forventes trafik eller rør
i vekseldrift. Disse installationer bør isoleres med løsninger, der kan tørre, hvis der
kommer fugt i systemerne.
Der er store besparelser ved at lave
gennemtænkte systemer, der ikke bliver
våde. Dette kræver samarbejde og forståelse for de enkelte fags udfordringer. Hvis
vi tager udgangspunkt i et nyt udendørs
rørtræk, skal følgende fag bidrage, hvis
det skal lykkes:
1.	Udbyder/anlægsejer – Der skal stille
specifikker krav til løsninger der med
lav risiko for CUI. Bedste løsninger
skal prioriteres også selv om, de er lidt
dyrere.
2. 	Design – Den, der designer systemerne, skal tænke udfordringerne med
isoleringen ind i sit design. Det skal,
så vidt muligt, undgås at penetrere
den øverste halvdel af isoleringen.
3. 	Isolatøren – Den der skal isolere systemerne skal finde løsninger der sikrer
at de er vandafvisende. Systemet
skal screenes for områder med høj
risiko for trafik og her skal der tilbydes udtørrende løsninger. Ved rør til
f.eks. fyldning/tømning af opvarmede
tankanlæg skal der altid tilbydes udtørrende løsninger, da disse vil opbygge
fugt i isoleringen over tid.
4. 	Vedligeholdsansvarlige – Hvis der
observeres brud på isoleringskappen,
skal der straks reageres, så indtrængning af vand stoppes og røret udtørres. Hvor der opstår færdsels over
isolerede emner, skal disse sikres med
forstærkning eller gangbroer. Isolerede
emner må ikke betrædes!

Hvis der etableres samarbejde mellem de
ovennævnte aktører, vil risikoen minimeres væsentligt, og der vil være rigtig stor
besparelse på vedligeholdelsesbudgettet.
Der er i forbindelse med denne artikel
oprettet en gruppe på Linked-In, CUI –
Korrosion under isolering, hvor interesserede kan tilmelde sig og deltage i en
debat om, hvordan vi i fællesskab kan
arbejde for at løse denne opgave.
Norisol A/S har arbejdet med CUI i
mange år og tilbyder gennemtænkte løsninger, som er meget tættere end traditionelle løsninger. Vi har specialløsninger til
rør, ventiler og tanke. Dette er udtørrende
løsninger med drænrør, der stadig respekterer brandsikkerheden. (se billede)
Disse løsninger er testet i mange år bl.a.
på Offshore projekter, enkelte også testet
af SINTEF. Vi vil gerne deltage i netværk
med fokus på at nedbringe risiko for CUI.
Det vil være optimalt, hvis dette fører til
et sæt af anbefalinger der kan henvises
til ved udbud. Normer som Norsok og CINI
beskriver også mange løsninger rette mod
CUI.
FESI, den Europæiske overbygning af
de nationale isoleringsfirmaers brancheforeninger, har lavet en beskrivelse
af problemer og
løsninger for CUI.
Dokumentet kan
gratis downloades
på www.fesi.eu. ■

Teknisk Isolatør uddannelsen - 2015
Ny reform træder i kraft i august 2015
Af Uddannelseskonsulent John Hvass, Byggeriets uddanelser

Den nye Erhvervsskolereform er på trapperne og vil træde i kraft i august 2015
– reformen vil ændre grundlæggende på
den måde Erhvervsskolernes er opbygget
i dag.
Erhvervsskolereformen blev vedtaget
februar i år med et bredt forlig i folketinget, hvor kun Enhedslisten stemte i mod.
Lige nu arbejder Undervisningsministeriet på at kortlægge, hvordan reformen
skal udføres i praksis. Det forgår bl.a. i
samarbejde med det faglige udvalg for
tekniske isolatører i Byggeriets Uddannelser.
Der er høje ambitioner med reformen,
hvor målet er at 25 procent af alle unge i
2020 skal vælge en erhvervsuddannelse.
I dag er tallet 19 procent.
Opbygning af teknisk isolatør
uddannelsen fra august 2015
Uddannelsen til teknisk isolatør vil fra
august bestå af et grundforløb, som eleverne tager på en erhvervsskole og som
har en varighed på 20 eller 40 uger, og et
hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.
På skolen får eleven undervisning i fagene: isolering mod varme, kulde, lyd og
vibrationer, brand, skibsisolering, teknisk
isolering og materialeforståelse. Eleven
bliver også undervist i fagene matematik,
dansk og informationsteknologi.
I praktiktiden bliver eleven oplært i
de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.
Virksomheder skal som i dag være
godkendt af uddannelsens faglige udvalg
til at varetage praktikdelen. Der er overordnet 3 måder at indgå en aftale på:

•	Den almindelige/ ordinære uddannelsesaftale: Her er virksomheden godkendt som praktiksted og kan påtage at
uddanne en elev igennem et helt uddannelsesforløb eller trin (i de uddannelser,
hvor der er trindeling af hovedforløbet).
•	Kort uddannelsesaftale: Denne form
for aftale skal mindst indeholde én
praktikperiode og ét skoleophold i
hovedforløbet, men kan også indeholde
mere af uddannelsen – eksempelvis
grundforløb eller Ny mesterlæreaftale.
Aftalen kan altid forlænges eller ændres
til en ordinær aftale. Flere aftaler kan
blive indgået løbende og uafhængigt
af hinanden. Ved afslutning af en kort
uddannelsesaftale er eleven berettiget
til at blive optaget i skolepraktik. Denne
aftaleform er et forsøg på at indgå uddannelsesaftaler med virksomheder,
der enten ikke er i stand til at binde sig
for en hel uddannelsesaftale grundet
usikkerhed i virksomhedens ordrebeholdning, eller "kun" er godkendt som
praktikvirksomhed til dele af praktikmålene i uddannelsen.
•	Kombinationsaftale: Her arbejder flere
virksomheder sammen om at dække
et samlet uddannelsesforløb. Hver virksomhed skal tegne en delaftale, hvoraf
det fremgår, i hvilken periode aftalen er
gældende. En kombinationsaftale kan
typisk indgås, hvis en virksomhed ikke
er godkendt til selvstændigt at varetage
den fulde praktiske oplæring.
Den nye reform kort
Fremover skal elever skal have mindst 02
i dansk og matematik for at blive optaget
på en erhvervsuddannelse. Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale,
hvis man ikke opfylder adgangskravene

og direkte adgang, hvis den unge har en
praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. Der vil blive oprettet en alternativ, erhvervsrettet 10.klasse for dem, der
ikke lever op til adgangskravet.
•	Flere undervisningstimer: Fra 2015
skal der være minimum 25 undervisningstimer om ugen, og fra 2016 bliver
det minimum 26 timer. I dag er der 23
timer om ugen.
•	Mere motion: 45 minutters motion og
bevægelse skal være en del af undervisning hver dag.
•	Højniveau-spor: Særlige højniveau-spor,
hvor eleverne kan tage en EUX-uddannelse med fag på gymnasialt niveau.
•	Ny struktur: De nuværende 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres
fire hovedområder.
•	Ny uddannelse til voksne: Det skal
være lettere for personer over 25 år at
blive faglærte. En ny uddannelse skal
bygge oven på voksnes allerede erhvervede kompetencer.
•	Ny uddannelse til unge: De unge, der
har svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse får mulighed
for at tage en såkaldt 'fleksuddannelse',
der er beskæftigelsesrettet med kun
varer to år.
Der vil i foråret 2015, komme yderligere
information om de nye tiltag, og man vil
løbende kunne holde sig ajour på byggeriets uddannelser` hjemmeside www.
bygud.dk
Der vil i øvrigt i DIB-Bladerts første
nummer i 2015, blive fulgt op på uddannelsen samt en status på de indsatser
der bliver sat i værk, for at få en større
tilgang til uddannelsen. ■

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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En grønnere fremtid med
et nyt isoleringsprodukt
fra ROCKWOOL Technical
Insulation
ProRox MA 520 ALU - nemmere og bedre isolering af procesanlæg.

ROCKWOOL Technical insulation har
netop introduceret et nyt produkt til
isolering af rør, kedler og beholdere. Produktet, der allerede i flere år med succes
har været markedsført i bl.a. Tyskland,
får også en positiv modtagelse blandt
danske isolatører.
Et at de første projekter, der har haft
glæde af det nye produkt er Billund
Varmeværk. Det nye varmeværk er et
vigtigt skridt mod en grønnere fremtid,
idet det nye anlæg udelukkende skal fyre
med miljøvenlige biobrændsler. Det første
spadestik blev taget i starten af 2014 og
det forventes at være klar til prøvedrift i
slutningen af året.
Hovedentreprenør på isolering af de
tekniske installationer er firmaet Unitech
Isolering A/S, der har prøvet ProRox MA
520 ALU og her fortæller projektleder Ole
Sørensen om sine erfaringer: "Vi har væ-
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ret i gang på Billund Varmeværk gennem
længere tid, men er altid på jagt efter nye
produkter og løsninger der kan forbedre
arbejdet og det færdige resultat. Vi blev
umiddelbart begejstrede over produktets
kombination af flexibilitet og trykstyrke."
ProRox MA 520 ALU blev specifikt
brugt til isolering af røgrør med en diameter på ø720mm og en medietemperatur
på ca. 230 grader. Der blev isolereret
med 2 lag 80mm ProRox MA 520 ALU.
Produktet er endvidere også afprøvet med
positivt resultat på kedler og tanke. Unitech Isolering A/S startede på projektet
i starten af 2014 og står som hovedentreprenør på udførsel af isolering af de
tekniske installationer. I øjeblikket arbejder ca. 8 mand på dette store projekt,
der forventes at være endelig afsluttet
i slutningen af året. Som sædvanlig har
kunden, i dette tilfælde Billund Varme-

værk, udarbejdet specifikationer og de
tekniske krav til isoleringen, hvor Unitech
Isolering A/S har bidraget med rådgivning
til at optimere detaljerne ved at bidrage
med deres specialviden. En del af isoleringsarbejdet var allerede blevet udført da
Unitech Isolering A/S blev gjort opmærksom på det nye produkt, som ROCKWOOL
Technical Insulation har lanceret på det
danske marked.

Unitech Isolering A/S kunne umiddelbart se det interessante i produktet
og var positive overfor at prøve den nye
løsning. En beslutning som Unitech Isole-

ProRox MA 520 ALU er en trykfast, fleksibel stenuldsmåtte med
overvejende oprejst fiberretning.
Måtten er beklædt med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie på
den ene side. Igennem en særlig
fremstillingsmetode når produktet
en væsentlig højere trykfasthed
end traditionelle stenuldsmåtter.
Produktet er egnet til varme- og
lydisolering af især større rør,
beholdere, kanaler og udstyr. Produktets maks servicetemperatur
er 500 grader, dog når produktet
udsættes for belastninger max
300 grader.

ring A/S ikke har fortrudt, tværtimod. Ole
Sørensen: Et af udvælgelseskriterierne
ved valg af isolering er balancen mellem
isolering, vægt / densitet og mekaniske egenskaber. Vores isolatører finder
produktet behageligt at arbejde med,
siger Ole Sørensen. "Produktet leveres i
komprimerede ruller med en bredde på
50 cm, der gør det let at håndtere. Og
sammenlignet med trådvævsmåtter gør
produktets høje trykstyrke og flexibilitet
kombineret med produktets alufoliebelægning det lettere at arbejde med." Du
undgår trådvæven, der ofte kan være
irriterende at arbejde med og kræver
tilskæring med hækkesaks: Du slipper
også for at tviste samlingerne, men kan i
stedet nøjes med at bruge en almindelig
isoleringskniv og en alutape. Det skaber
rene og tætte overflader og samlinger.
Afslutningsvis er produktet pga. den store
rørdiameter sikret med rustfrie stålbånd
før pladekappen er monteret.
Trykstyrken i ProRox MA 520 ALU gør,
at du kan undgå brug af afstandsjern op
til medietemperaturer på ca. 300 grader,
og dermed opnå samme varmetab med

en mindre isoleringstykkelse i forhold til
traditionelle løsninger med trådvævsmåtter. Disse afstandsjern kan samtidig i
visse tilfælde også medføre risiko for
hot spots i overfladen, hvor det kan være
svært at overholde kravet i DS 452 om at
ingen punkter må overstige 50 grader.
Det er helt sikkert ikke sidste gang vi
vil benytte os af produktet, afslutter Ole
Sørensen. ■

For mere information
kontakt
ROCKWOOL
Technical Insulation
Frank Hald
Tlf: 41 72 26 53

Teknisk isolering
formet af eksperter

Vi deler gerne ud af vores
viden til din fordel.
EXPERT
TOOL

Tjek de seneste nyheder og
find værdifulde værktøjer på
www.rockwool-rti.dk
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Roxtec Denmark

Fleksible gennemføringer åbner
for fremtiden

Roxtec Denmark er et datterselskab
i Roxtec Group, som er en verdensomspændende virksomhed med en
stærk lokal tilstedeværelse. Roxtec
Group udvikler, producerer og
markedsfører totalløsninger inden
for kabel- og rørgennemføringer til
offshore, teleindustrien, vindmølleindustrien samt byggeri og industri
generelt. Roxtec Denmark supporterer kunder i Danmark, og sikrer
standardprodukter fra det lokale
lager i Allerød.

Enkelt koncept kan sikre sterile miljøer, brandskel,
klimaskærm, driftsikkerhed og økonomi

Hvordan kan man effektivt sikre skel i
bygningen, så der ikke trænger vand eller
skadedyr ind? Samt overholde krav til
brandsikring og sterile miljøer. Og samtidig have muligheden for at trække nye
kabler i fremtiden, uden at det går ud over
sikkerheden. Løsningen er en fleksibel
gennemføring, som lukker helt tæt om
kabler og rør, men stadig har muligheden
for at kunne udvides, hvis behovet for
flere kabler i gennemføringen ændrer sig.
”Med fleksible gennemføringer får du
både optimal sikkerhed nu og fleksibilitet
fremover. Det kan vi garantere, for vi har
haft Multidiameter™ løsningen siden
1990, så den er gennemtestet på alle
tænkelige gennemføringer både herhjemme og i resten af verden”, forklarer
Morten Nordtofte Gustavsen, Managing
Director hos Roxtec Denmark.
Det stigende fokus på klimaskærm
og stadig tættere bygninger, samt krav i
forhold til brandsikring o. lign., har gjort
behovet for en holdbar løsning større, og
Roxtec oplever også en stigende interesse for deres produkter.

anden stor fordel, nemlig lave udgifter til
vedligeholdelse. Dette giver samlet en
overskuelig økonomi. I anlægget af de nye
supersygehuse i Danmark, vil de skulle
bruge omkring 500-1000 teknikrum.
Bliver de bygget med de traditionelle statiske stenuldsløsninger, vil alene de årlige
omkostninger til vedligehold af brandgennemføringer være høje, vedvarende
og uforudsigelige”, fortsætter Morten
Gustavsen.
”En Multidiameter™ løsning ville
derimod ikke have udgifter til vedligehold
de første år. Og efterfølgende er omkostningerne til vedligehold kun en femtedel
af de udgifter, man normalt vil bruge på
at vedligeholde stenuldsløsningerne.
Dertil kommer, at man fuldt ud lever op
til kravene om sikring og har de fleksible fordele”, påpeger Morten Nordtofte
Gustavsen.
Netop denne forskel i udgifterne til
vedligehold gør, at den samlede udgift
til at vælge en fleksibel og sikker port til
fremtiden, er tjent hjem på 5 til 10 år i
langt de fleste tilfælde.

Nye supersygehuse
kan få sund økonomi på driften
”De fleksible gennemføringer har en

Det er aldrig for sent at sikre fremtiden
Dermed kan man med enkle midler sikre
eksisterende gennemføringer og bygnin-
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gens sikkerhed, uden at budgettet lider
overlast. Det erfarede Bane Danmark
efter det store skybrud over København
i juli 2011, hvor bl.a. oversvømmelser i
relæstationer stoppede togdriften. Uger
forinden havde Bane Danmark taget
kontakt til Roxtec Denmark og haft de
første møder, og man kunne nu kort efter
skybruddet montere en løsning, der både
minimerer risikoen for, at der igen trænger vand ind i relæstationer, og samtidig
giver bedre og mere fleksible kabeltætninger i de vitale sikringsrum på S-banen og
Fjernbanen.
”Vores moduler er hurtige at montere,
og der er minimalt vedligehold ved dem.
De kan monteres før, under og efter
kabeltrækninger, så det er aldrig for sent
at sikre fremtiden med fleksible gennemføringer”, slutter Morten Nordtofte
Gustavsen.
For yderligere informationer
Kontakt Morten Nordtofte Gustavsen,
Managing Director
Tlf. 4918 4747 · info@dk.roxtec.com ■
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Fordelen med PIPELANE rørskålen:
• Har den bedste lambdaværdi med 0,034 W/m·K ved 40° C
• PIPELANE vejer op til 35% mindre og er nemmere at montere
• PIPELANE rørskålen er 1200 mm lang!
• Brandklasse A2-S1, d0 i henhold til DIN 13501-1
• Store dimensioner er pakket i sække som gør dem nemme at bære
• Rørskålen er med selvklæbende overlap

Zert
ifiz
i

Manageme

nt

m
ste
sy

tes
er

Tlf.: 3150 1385 E-mail: info@hvacgrossisten.dk
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NYT PRODUKT TIL
BEKLÆDNING AF
TEKNISK ISOLERING
IsoCover er et helt nyt materiale til beklædning af teknisk isolering. Det 100 pct.
vandtætte og UV-bestandige gummi kræver kun en saks og et par hænder til
montage, og kan anvendes til både udendørs og indendørs isolering.

Øland har sammen med den store tyske
producent af tagpapper og inddækning,
Monier, udviklet en helt ny type materiale til beskyttelse af tekniske isolering.
I modsætning til PVC og aluminium er
IsoCover gummibaseret, derfor er det
væsentlig lettere at arbejde med, når
isoleringen skal beskyttes. Det bløde,
fleksible materiale lægger sig, populært
sagt, som en gummikappe uden om den
tekniske isolering, og beskytter den effektivt mod fugt.
- Der er både tid og besvær at spare
ved at anvende det her nye beklædningsmateriale. Det kan klippes med en saks
eller skæres med en hobbykniv og formes
med hænderne. Så isolatøren kan løse
opgaven på stedet uden først at skulle ud
og måle op, hjem og fremstille passtykker
og tilbage for at montere, siger produktchef i Øland Jørn Smith, som har været
med til at udvikle produktet.
Fuldautomatisk koldsvejsning
Der er også tænkt arbejdsmiljø ind i produktet. Det er ikke nødvendigt at bruge
lim, når man anvender IsoCover. Det
antracitgrå materiale er nemlig selvvulka-
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niserende, og går i forbindelse med sig
selv, fortæller Jørn Smith.
- Efter kort tid er det fuldkommen
uadskilleligt. Man kan sige, at der sker en
slags automatisk koldsvejsning, forklarer
han.
IsoCover er 100 pct. vandtæt og UVbestandigt og kan bruges i forbindelse
med isoleringsopgaver både udendørs og
indendørs alle de steder, hvor der er behov for at beskytte isoleringen mod fugt
fra kondens eller deciderede oversvømmelser. Det kan være ventilationskanaler
på tage, fjernvarmebrønde, ingeniørgange, rør i kældre osv.
- Det er en udfordring at tætne helt
omkring isoleringen med eksisterende
beklædningsmaterialer, og det er et problem i forhold til fugt. Fugt er isoleringens
fjende nr. 1. Rørene i sig selv tager ikke
skade, men isoleringen bliver ødelagt.
Den rådner og begynder at lugte og skal
udskiftes. IsoCover er gennemtestet og
garanteret vandtæt. Det er baseret på
det samme materiale, som anvendes til
taginddækning, og det er anvendt på massevis af tage. Vi har selv kørt tre testprojekter herhjemme gennem det seneste år

uden at finde en eneste dråbe vand, siger
Jørn Smith.
Høj elasticitet, nem tilpasning
IsoCover kan strækkes op til 50 pct. Den
høje elasticitet betyder, at det er nemt
at tilpasse materialet til fx bøjninger og
t-stykker, fordi det kan strækkes så det
passer helt perfekt. Slutresultatet, hvad
enten der er tale om en ny installation eller
reparation af en eksisterende installation,
er en glat, stærk overflade, der slutter helt
tæt og modstår de fleste stød. Den glatte
overflade betyder desuden, at man får en
rengøringsvenlig løsning, som mange vil
sætte pris på i deres installationer.
IsoCover er baseret på PIB-gummi, som
er den samme gummitype, der anvendes
til fremstilling af tyggegummi. Der er ingen
farlige stoffer i materialet, og man kan
derfor arbejde med det uden brug af handsker, masker, åndedrætsværn o.lig.
IsoCover leveres på ruller af 10 meters
længde og i forskellige bredder, som let
kan klippes til. Materialet er lidt over en
millimeter tykt og kan monteres på næsten alle typer overflade. ■

Nemmere end
nogensinde
at isolere rør
Den nye isoleringsmåtte ISOVER CLIMCOVER CR Alu2 er et stort fremskridt ved
isolering af rør, tanke og beholdere. Den er nemmere at arbejde med, og
slutresultatet bliver bedre end med andre løsninger.

Med ISOVER CLIMCOVER CR Alu2 er der
sket et stort fremskridt inden for isolering
af rør, tanke, beholdere og ventilationskanaler. Aldrig har arbejdet været nemmere,
og nyheden sikrer et mere optimalt slutresultatet end andre løsninger.
Måtten er fremstillet ved en særlig
krepningsproces, hvor de fleste af fibrene
står vinkelret på belægningen. Det skaber
et formstabilt produkt, som er robust at
arbejde med – og ikke mindst er let at
montere og beklæde med plader. Samtidig er man sikker på at opnå en ensartet
isoleringstykkelse. CLIMCOVER CR Alu2
er en fremtidssikret løsning, som gør
kunden tilfreds.
Sparer tid og penge
Med en diameter på kun 400 millimeter
og en vægt på cirka 11 kilo for en rulle er
CLIMCOVER CR Alu2 nem at flytte hen til
arbejdsstedet, selv om der er meget mere
på en rulle end på konkurrerende produkter. Det er godt for arbejdsmiljøet, og når
monteringen samtidig går hurtigere, er
der mærkbare besparelser at hente for
montøren.
”Vi sparer både tid og penge med
CLIMCOVER CR Alu2 i forhold til tidligere
produkter. Den er nem at montere, og så
glæder jeg mig over, at rullerne leveres på
paller, så de er lette at løfte op på et tag,
hvor vi typisk arbejder,” forklarer Michael
Hansen, som er projektleder ved Nytech
Isolering A/S i Esbjerg.

I forhold til alternative lamelmåtter har
CLIMCOVER CR Alu2 en lavere lambdaværdi – og dermed isolerer den bedre.
Den forbedrede isoleringsevne gør det
muligt at reducere isoleringstykkelsen.
Desuden er CLIMCOVER CR Alu2 et

bæredygtigt produkt, som består af 95
% glas, hvoraf 80 % er genbrugsglas fra
vinduer og flasker. Produktionen foregår i
Danmark, så miljø- og klimabelastningen
ved transport er lavest mulig. ■

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte salgskonsulent
Peter Munk på mobil 20 69 97 80 eller
peter.munk@saint-gobain.com

Den høje formstabilitet gør det det
nemmere for montøren at arbejde
med CLIMCOVER CR Alu2 end med
andre, tilsvarende produkter.
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Mere bæredygtig isolering:

Nye limtyper
uden opløsningsmidler fra Armacell
Fordelene ved elastomere isoleringsmaterialer som Armaflex ligger ikke kun i deres
gode tekniske egenskaber; på grund af
produkternes store fleksibilitet og nemme
anvendelse er de også særdeles brugervenlige. Ved montage af cellegummi
spiller god og sikker limning en afgørende
rolle. Med henblik på at øge pålidelighed
og kvalitet har Armacell i årtier investeret
i grunduddannelse og opfølgende kurser
for isolatører, og har desuden regelmæssigt leveret innovative produktløsninger
til professionelle installatører. Armacell
har for nylig lanceret en helt ny generation
af lim, som gør installationsprocessen
endnu nemmere og giver Armacells produkter de bedste miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.
Drypfrie, hurtigere og renere
at arbejde med
Side om side med de kendte og grundigt testede Armacell limprodukter, er
nye spændende alternativer nu også i
handelen. Armaflex RS850 sætter nye
standarder for montage af cellegummi. De
drypfrie klæbemidler med høj kapacitet
kan påføres hurtigere og renere end de
hidtidige standardprodukter. Produkterne
har en høj viskositet, er tixotrope, gel-

Brugervenlig systemløsning til bæredygtigt byggeri. Selvklæbende Armaflex
produkter og den nye Armaflex SF990
lim – her limen (Foto: Armacell)
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lignende og skal ikke omrøres. Da de kun
afgiver minimale mængder opløsningsmiddel, er Armaflex RS850-klæbemidler
særligt velegnede i værksteder og trange
rum. Enkomponent-klæbemidlerne kan
anvendes ved servicetemperaturer mellem -40 og +70 °C. Sammenlignet med
standardprodukter har de ligeledes en
meget lang lagertid og kan opbevares i
hhv. 3 år (Armaflex RS850-klæbemiddel)
og 15 måneder (Armaflex Ultima RS850klæbemiddel).
De nye Armaflex klæbemidler er
resultatet af et intensivt forsknings- og
udviklingsarbejde og har været udsat for
talrige anvendelsestests. De supplerer
de gennemtestede og afprøvede Armaflex
520 og Armaflex HT625-klæbemidler på
fremragende vis.
De første opløsningsmiddelfrie lime
til bearbejdning af elastomere
isoleringsmaterialer
Som alternativ til klæbemidler, der indeholder opløsningsmidler, tilbyder Armacell
nu for første gang også limprodukter på
vandbasis. Armaflex SF990 og Armaflex
Ultima SF990 er lugtneutrale og frigiver
ingen sundhedsfarlige opløsningsmidler
ved anvendelse. I modsætning til klas-

Drypper ikke: den gel-lignende konsistens i de nye Armaflex RS850 lim gør
det muligt at udføre arbejdet pænt,
præcist og økonomisk (Foto Armacell)

siske kontaktlime er de desuden hverken
brand- eller eksplosionsfarlige, og der er
derfor ingen særlige krav i forbindelse
med transport. Enkomponent-klæbemidler kan anvendes ved driftstemperaturer mellem -30 og +100 °C. Armaflex
SF990 lim er velegnet til limning af alle
Armacell-isoleringsmaterialer på basis af
syntetisk gummi (med undtagelse af HT/
Armaflex og Armaflex Ultima). Armaflex
Ultima SF990 lim er specielt udviklet til
bearbejdning af Armaflex Ultima og andre
isoleringsmaterialer på basis af Armaprene® syntetisk gummi.
Brugervenlig systemløsning
– men uddannelse er vigtigt
I forhold til kontaktklæbemidler er arbejdet med de vandbaserede lime mere tidskrævende. Derfor er det ved anvendelse
af Armaflex SF990 lime helt nødvendigt
med en struktureret fremgangsmåde. For
at begrænse tidsforbruget ved isoleringsarbejde i forbindelse med projekter, anbefaler Armacell, at der anvendes selvklæbende Armaflex-slanger og -plader, og at
vådlimning med opløsningsmiddelfrie lime
på sammenstød og formdele begrænses.
Ud over de generelle retningslinjer for
bearbejdning af Armaflex tilbyder Armacell
en supplerende bearbejdningsvejledning
når de nye Armaflex SF990 lime skal
anvendes. For at sikre gode resultater bør
de nye produkter kun anvendes af isolatører, der er certificeret hos Armacell. Derfor tilbyder Armacells tekniske kundeservice altid praktiske kurser og vejledning i
forbindelse med salg af de nye lime.

Den nye vandbaserede
lim bør kun monteres af

Fremtidens byggeri er bæredygtigt
Bæredygtigt byggeri er et vigtigt marked
i fremtiden: Både offentlige og private
bygninger projekteres og bygges i dag i
stadig større omfang efter bæredygtige
principper. Det gælder både opførelse af
nye huse og renovering af eksisterende
bygninger. Green Building-certificeringer
bliver efterhånden prioriteret højt i byggeog ejendomsbranchen. LEED, BREEAM,
DGNB eller lignende nationale programmer kræver ikke blot stor ressourceeffektivitet ved opførelse og drift af bygningen, men stiller også større miljø- og
sundhedsmæssige krav til de anvendte
byggematerialer. Opløsningsmiddelfrie
Armaflex SF990 lime er specielt udviklet
med henblik på de stadigt større krav, der
stilles i Green Building-programmerne. Anvendelse af Armaflex-isoleringsmaterialer
skåner de naturlige ressourcer og reducerer udledningen af CO2, der er skadeligt
for klimaet.
For yderligere information omkring lim
og kurser kontakt Mads Lindelof, Armacell
på telefon 20 33 42 32 eller mail mads.
lindelof@armacell.com ■

isolatører, som har været
på kursus og derved er
certificeret af Armacell.
(Foto: Armacell)

Specialfirmaet for isoleringsbranchen...
- Altid høj og personlig service med stærke priser!
• Rockwool
• Isover
• Armacell
• Isogenopak
• Aluminium
• Passiv brandsikring
• Keramiske produkter
• Glasvæv
Guldalderen 1, Fløng
DK-2640 Hedehusene
Tlf. +45 4656 2840
Fax +45 4656 2908
weiss-isolering.dk
weiss_dib_annonce.indd 1

25/01/12 09.33
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DIB - medlemsmøde

Fredag den 7. november afholdte DIB i samarbejde med Isover Saint Gobain A/S et
inspirerende og lærerigt medlemsmøde. Mødet var velbesøgt med 74 deltagere og
fandt sted på konferencecentret HUSET i Middelfart.

Dagens program spændte vidt, fra udfordringer omkring anvendelse, indarbejdelse og efterlevelse af den nye norm DS 452,
3. udgave - til korrosion på rør, retsligt ansvar på projekter og
afrunding med ledelsesindlæg.
Lars Graff, Isonord Aps, formand for DIB og medlem af
normvalget, gennemgik flere regneeksempler efter den nye
norm. Normen giver markante forøgelser af isoleringstykkelserne
med de heraf følgende problemstillingerne omkring afstandskrav. Samtidig skal der tages stilling til leverancer af isolerede
rørbæringer samt afklaring af og muligheder ved brug af disse
eller ikke. Yderligere påpegede formanden nogle faldgruber/
problemstillinger i de nye beregningsprogrammer, som materialeleverandørerne stiller til rådighed. Problemstillinger der i øvrigt
arbejdes på, at ændre og forbedre, så der fremadrettet kan
undgås fejldimensioneringer.
Teknisk Revisor Thomas Thorsen fra EKJ Rådgivende Ingeniører A/S gjorde status for OKTI’s kontrolordning og orienterede fra
nogle af hans kontrolbesøg rundt i landet. Arbejdets udførelse lå
i den bedste ende af karakterskalaen. Slutteligt opfordrede han
de sidste virksomheder til at komme med og få indarbejdet indberetningen af projekter til kontrolordningen i de daglige rutiner.
Som noget nyt er der i normen taget stilling til isoleringen,
fastholdelse af isolering og isoleringssamlingerne skal kunne
holde hele installationens levetid. Samtidig skal det vurderes,
hvad isoleringen udsættes for. Anders Vestergaard, Uldjysk Isolering A/S gennemgik den af mineraluldsproducenterne og DIB udarbejdede vejledning til, hvorledes håndværksmæssig god og effektiv fastholdelse af isolering på tekniske installationer udføres.
Fastholdelse skal ske med metaltråd og med mindst 6 omgange
pr. løbende meter rør. Ved kondensisolering skal samlinger tapes
inden metaltråden vikles om. Sker fastholdelsen på materialer
med trådnet skal samlingen sys eller udføres med clips, skal der
anvendes mindst 6 stk. pr. løbende meter. Brandisolering er ikke
omfattet af denne vejledning idet producenternes montageanvisninger altid skal følges.
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Med temaet CUI – Korrosion under isoleringen holdt Kim Eriksen, Norisol A/S et indlæg omhandlende omfanget af korrosion,
og gav enkelte løsningsforslag på løsninger. Det skønnes, at
korrosion har en årlig omkostning på 126 mia. kroner i Danmark
og ca.1/3 af dette beløb kan undgås ved videndeling. I FESI regi
arbejder man meget med videndeling om korrosion under isoleringen. Det kræver et bedre sammenspil mellem alle aktørerne
og valg af materialer, konstruktioner og udførelse. De fleste
korrosionsskader opstår pga. indtrængende vand. Kim henviste
i øvrigt til flere forslag på vandafvisende løsninger, i det af FESI
udarbejdede materiale.
Hvem har ansvaret den udførende eller ??? Helena Bente fra
Rønne & Lundgren Advokatfirma gennemgik mangelbegrebet iht.
AB 92, § 30, fravigelser fra projektmaterialet, normkrav eller at
arbejdet ikke blev udført fagmæssigt korrekt.
Hvad, hvis der ikke var plads til overholdelse af alle normkrav
til - afstand mellem de isolerede rør og isoleringstykkelsen på
rørene. Hvem skal/kan må så tage stilling til dette, skal projektet
laves om, hvem orienteres om reducerede isoleringstykkelse på
rørene??, der blev flittigt stillet spørgsmål fra mødedeltagerne,
som ønskede viden om ansvarsplacering i nogle af de i dagligdagen ofte forekomne problemstillinger.
Helena Bente understregede, at det er vigtigt at isoleringsfirmaet gør kunden kontraktholder opmærksom på, at de faktiske
forhold ikke levede op til krav i normerne eller til projektmaterialet og indsigelsen skal gøres inden arbejdet udføres.
Husk AB 92 § 15, 14, 24 og 27. Det er særlig vigtig for det
efterfølgende ansvar. Det er også vigtig at få nedskrevet fravigelsen /ændringen ned og hvem, der har taget stilling til ændringer i
projektet i forhold til normkravene.
Steen Hoppe Christensen, Brdr. Hoppe Isolering ApS orienterede om tilskudsmuligheder fra energiselskaberne med nogle få
og enkelte regneeksempler. Betingelsen ud over ansøgningen er,
at tilbagebetalingstiden for den investerede forbedring er over
et år. Det er muligt at koble flere energimæssige forbedringer
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sammen til et projekt, så det er den gennemsnitlige betragtning
for tilbagebetalingstiden, der blev udgangspunktet. Steen Hoppe,
har selv ansøgt om energisparretilskud på flere projekter og
opfordrede kollegaerne til at gøre brug af denne mulighed.
Peter Hedegård, Saint Gobain A/S indviede medlemmer i
ESCO - Energy Service Company. Ideen er, at energibesparelsen
financierer investeringen i de energimæssige forbedringer, der
foretages med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. ESCO er mest
beregnet til energirenoveringer af store ejendomme eller offentlige bygninger. Se artikel andet steds i bladet.
John Hvass, uddannelseskonsulent i Byggeriet Uddannelser
orientererede om den kommende uddannelsesreform, der træder
i kraft august 2015. Den tekniske Isolatøruddannelse giver nu
også adgang til videregående uddannelser f.eks. som ingeniør,
hvis man benytter sig af en EUX model med teoretiske fag på et
højere niveau. Se http://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/
teknisk-isolatoer.aspx .
Tilgangen af lærlinge i de sidste par år har været for nedadgående og John opfordre virksomhederne til at tage en lærling nu. I
den kommende periode vil medlemsvirksomhederne blive besøgt
af John Kristensen, der ude i virksomhederne vil gennemgå, hvordan man udvælger en lærling, indgår en lærekontrakt, hvilke krav
der stilles og de forskellig kombinationsmuligheder, der ligger i
regelsættet med korte og hele uddannelsesforløb. Ambitionen er,
at inden for den kommende tid, at få etableret over 20 læreforhold korte som lange. Tilsvarende vil der i samme periode blive
besøgt skoler for at markedsføre den tekniske isolatøruddannelse landet rundt.
Erhvervspsykolog Gunnar Ørskov afrundede medlemsmødet
med et indlæg om ledelse ikke noget man tager, men noget
man vælges til. Det handler om synlighed, og forståelse for, at
forandring er en tvungen nødvendighed. Den der ser op, ser nye
muligheder. Et indlæg med humor, men samtidig med en uangribelig seriøsitet. ■

Armafix® AF er en professionel rørbærer, som
minimerer energitab og forebygger kuldebroer
i køle og kølet vandinstallationer. Med Armafix®
AF rørbæringssystem forebygges kondens og
sikrer samtidig et bæredygtigt resultat.
Install it. Trust it.

Tel.: +45-20334232
info@armacell.com

www.armacell.com
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Med ESCO-modellen får du
din energi-investering tilbage
Energikravene til bygninger stiger. For bygningsejere er det værd at overveje ESCOmodellen, som garanterer, at man opnår den lovede besparelse i kroner og øre, når
man investerer i energirenovering.
Der er fokus på at få nedsat CO2udledningen og få energirenoveret den
bestående bygningsmasse. I rækken af
FN’s klimakonferencer er vi nået til COP
20, der i år afholdes i Peru. Denne gang
er det planen at opnå enighed om mål,
der kan fastsættes på COP 21 i Paris i
2015. Men i EU-regi er målene stort set
på plads, og de stiller krav til, at byggeriet
bliver langt mere energieffektivt.
Sådan ser EU-målene, som de blev
vedtaget i Ministerrådet den 23.10.2014
ud:
Af ESCO Manager Peter Hedegård,

•	40 % reduktion af drivhusgasser i 2030
forhold til 1990.

Saint-Gobain

•	27 % af energien skal i 2030 komme fra
vedvarende energikilder.
•	Mere effektiv udnyttelse af energien,
der anvendes – 27% lavere end det
forventede forbrug i 2030. Målet er
ikke bindende og ligger langt under det
mål på 40%, bindende reduktion, som
parlamentet stemte for i februar 2014.
Herudover har den danske regering så
sent som i maj 2014 publiceret rapporten
”Strategi for energirenovering af bygninger – Vejen til energieffektive bygninger i
fremtidens Danmark”. Af denne rapport
fremgår det, at energiforsyningen i Dan-

- 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

mark i 2050 skal dækkes af vedvarende
energi.
For at nå disse mål skal der gøres en
række ting. Rapporten angiver blandt
andet, at olie- og naturgasfyr skal udfases, og at afbrænding af kul skal slutte
mellem 2025 og 2030. Samtidig er der
kommet ekstra fokus på byggeriet. Bygningsreglementets energikrav skal strammes, og det skal sikres, at kravene rent
faktisk overholdes. Desuden skal der med
information opretholdes et højt vidensniveau og stærk bevidsthed om energi hos
bygningsejere og brugere.
Gør det nemmere at energirenovere
På DIB-årsmødet 7. november i 2014
introducerede Peter Hedegård, Saint-Gobain, ESCO-modellen som en mulighed for
at gøre det nemmere at energirenovere
og dermed leve op til de voksende krav.
Herudover blev konceptet præsenteret for
den tekniske isoleringsbranche som en
spændende mulighed for salg af ydelser.
ESCO er en forkortelse for Energy
Service Companies. Det er en professionel virksomhed, som både kan levere og
implementere et bredt udvalg af løsninger

for energibesparelser i bygninger. Det er
ESCO ikke ene om, men det interessante
ved denne løsning er, at bygningsejeren
opnår en garanti for energibesparelsen,
da ESCO-leverandøren i kontrakten
forpligter sig til at betale en eventuele
difference mellem den aftalte og faktisk
opnåede besparelse.
For at ESCO-leverandøren kan give den
forpligtelse, kræver det en tæt dialog med
ejeren, brugeren, driftspersonalet og øvrige interessenter omkring de bygninger,
som energirenoveres. Besparelsen på
energiregningen skal finansiere investeringen over en aftalt tilbagebetalingstid,
og dialogen opretholdes i hele tilbagebetalingstiden, så forholdet kan godt blive
langt. Ofte medfører denne tætte dialog,
at der sker adfærdsændringer, som igen
giver yderligere energibesparelser.
Som en del af aftalen kan man knytte
den almindelige vedligeholdelse af en bygning sammen med energieffektiviseringen
og på den måde løfte standarden på den
samlede bygningsmasse.
Hertil kommer nogle sidegevinster, der
kan være ganske store – for eksempel
højere produktivitet, bedre arbejdsmiljø,

bedre varmekomfort, forbedrede sikkerhedsforhold og lavere vedligeholdelsesudgifter.
En række Saint-Gobain selskaber er
gået sammen for at kunne tilbyde innovative, integrerede energi- og renoveringsløsninger og services med høj
effektivitet. Hensigten er at få igangsat
flere energirenoveringsprojekter, som
reducerer bygningsejerens omkostninger
og gavner klimaet. Som en kæmpe sidegevinst giver det i øvrigt lokale, danske
arbejdspladser. ■

Ønsker du at vide mere
om Saint-Gobains
indsats på området for
integrerede energi- og
renoveringsløsninger, så
kontakt
Peter.Hedegaard@
saint-gobain.com

Nem løsning til nye isoleringskrav

(DS 452/3)

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

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

Hurtig installation - Elegant finish og design - Se mere på www.danmat.dk
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Hårdt arbejde lønner sig…
Efter en lidt turbulent start på 2014, hvor
Armadan har oplevet efterdønningerne af
en organisationsændring, og et lidt sløvt
marked, så har vi i Armadan i anden halvdel af 2014 oplevet en markant fremgang.
Årsagerne til denne fremgang består i,
at vores loyale kunder har øget aktiviteterne, tidligere kunder er vendt tilbage og
ligger atter deres indkøb hos en grossist,
der tilbyder de kendte kvalitetsvarer. En
medvirkende årsag til fremgangen, er
samarbejdet med vore mange leverandører, og den tætte kontakt med deres
konsulenter.
Det er absolut tilfredsstillende, at
se resultaterne af det hårde arbejde,
som Armadans medarbejdere lægger for
dagen. Godt gammeldags salgsarbejde
og et fantastisk teamwork gør, at vi kan
klappe hinanden på skulderen og sige
”godt gået”. fortæller Thomas Schlüter,
Salgschef i Armadan.
Vore sælgeres besøg hos kunder og
på byggepladser, har vist sig at være
den vigtigste faktor i vores virke som
isoleringsgrossist. Det er vores opgave at
forstå, hvor vores kunder får mest ud af
samarbejdet med sin grossist, og vi, som
Armadan, vil være en del af vores kunders
daglige rutiner.
Vi vil fremover fortsætte med at
besøge vores eksisterende kunder, og
naturligvis alle de potentielle kunder,
der sætter pris på et højt serviceniveau
og en god kontakt med sælgerne slutter
salgschefen. For at opfylde kundernes
behov, har Armadans Ballerup afdeling,
på forsøgsbasis, igangsat to nye tiltag.
BoXen
BoXen er et ”afhenterrum”, kunden bestiller varerne til at stå klar, således at de
kan afhentes udenfor normal åbningstid. Når man bestiller varen, oplyses en
adgangskode til BoXen. Mange Armadan
kunder, har allerede benyttet denne
mulighed for afhentning, bla. for at undgå
myldretids trafikken, og tiltaget betegnes
som en succes.
Affaldsordning
En del kunder, gør brug af endnu et nyt
tiltag ”affaldsordning”, at kunne komme
af med affaldet fra dagens arbejde, og
samtidig afhente materialer i BoXen, uden
at skulle køre en omvej til en offentlig
genbrugsplads. Derfor har Armadan i
Ballerup, stillet en affaldscontainer til
rådighed.
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De to forsøg fortsætter i en periode
endnu, og såfremt det fortsat er en succes, vil der også i Aarhus og Kolding blive
lavet en BoXen og en afffaldsordning.
Masken, Rulleræven
og Den sorte Enke…
Ja, det lyder nærmest som et eventyr,
men faktisk taler vi om nye produkter i
Armadan´s produktsortiment.
Med de nye produkter, er der tænkt på
at lette isolatørens daglige arbejdsgange,
som samtidig medfører en effektivisering
af arbejdstid og dermed de tilhørende
omkostninger.
Masken
Masken er et
aktivt åndedrætsværn,
som er ergonomisk monteret
på nakken, helt
uden slanger,
bæltemotor,
osv. Masken,
gør det meget
mere komfortabelt at arbejde i miljøer, hvor der er
skarpe dampe, lugte og/eller støv. De
eksisterende masker på markedet er
ofte utilstrækkelige eller ukomfortable
at arbejde med og bære i længere tid. Masken, hvis korrekte navn er Cleanspace
2, er i år blevet introduceret til isoleringsbranchen, og den markedsføres af
Armadan. Firmaet er naturligvis behjælpelige med yderligere information, Armadans
sælgere er parat på til at give en grundig
introduktion i brugen af produktet.
Mikkel fra Ledøje Isolering har anvendt masken i hans isoleringsarbejde og
han udtaler: ”Masker er generelt besværlige og det er ofte lettere at undlade at
bruge dem, men den her nye maske gør arbejdet meget lettere, end med de tidligere
løsninger. Brugstiden har været helt op
til 6 timer, og den er hurtigt opladet igen.
Desuden vejer masken så lidt, at den ikke
generer når man arbejder… ”Den trækker
næsten vejret for én… ”
Ræven
Rulleræven har tidligere været på Armadans produktliste, og har så i en periode
været borte fra markedet. Ræven består
af en tapedispenser, som sidder i et
bælte om livet, hvilket betyder at begge
hænder er fri, når der skal arbejdes med

påsætning af alutape. Tapen rives af,
med den ene hånd, og den anden hånd
kan bruges til at holde på ulden. Grundet
efterspørgelse fra flere kunder, har man
valgt at relancere ræven, så arbejdet med
alutape bliver meget lettere.

Den sorte Enke
Den sorte enke, ville normalt jage en
skræk i livet på de fleste, men Armadans
sorte enke, er af en helt anden hjælpsom
karakter. Når der arbejdes med trådvævsmåtter, er det praktisk, hvis man midlertidigt og på en simpel måde kan holde
måtterne sammen, mens man hægter
tråden sammen. Med den sorte enke, er
det muligt at gribe fat i den ene side af
måtten og trække den sammen med den
anden side, derefter kan man i ro og mag
sætte hægterne fast. Den sorte enke
er et simpelt men meget brugervenligt
stykke værktøj. ■

Yderligere information
om Armadans
produkter og nye tiltag:
Kontakt Armadan
tlf. 70 22 99 33 eller
70 26 06 36

DM 2015 i Bella Centret
DM i Skills 2015 skal denne gang foregå i Bella Centeret i
København. Sidste år blev DM i Skills afholdt i Aalborg – Gigantium, hvor der var flere end 42.000 besøgende. Forventningerne til DM i Skills i Bella Center i København er høje, og
derfor regner arrangørerne med, at der vil komme endnu flere
gæster end sidste gang både på grund af beliggenheden og
nye initiativer.
Region Hovedstaden har som noget nyt arrangeret en forældreaften målrettet folkeskoleelever og deres forældre, der
giver dem mulighed for at høre om erhvervsuddannelserne,
og samtidig prøve kræfter med fagene og få et måltid mad
tilberedt af elever fra Hotel & Restaurantskolen.
DM i Skills 2015 bliver åbnet torsdag den 8. januar af:
•	Jesper Juul Sørensen, formand for SkillsDenmark, som
byder velkommen
•	Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region
Hovedstaden, som byder velkommen på vegne af værtsregionen

•	Frank Jensen, overborgmester i København, som byder
velkommen på vegne af værtskommunen
•	Statsminister Helle Thorning-Schmidt, som åbner DM i
Skills
Der er udvalgt fire elever for tekniske isolatører, fra skolemesterskaber i Danmark, og som nu skal deltage ved DM 2015
i Bella Centeret:
•	Patrick Guldberg Rasmussen, EUC Nordvestsjælland, Delta
Teknisk Isolering ApS
•	Peter Kjær Nielsen, EUC Nordvestsjælland, Norisol A/S
•	Rene Illemann Hansen, EUC Nordvest sjælland, Haunstrup
Isolering ApS
•	Kasper Forslund, EUC Nordvestsjælland, Persolit Entreprenørfirma A/S ■

WE DO THE JOB

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

www.norisol.com
+45 7011 7744

19

Har du talt med
din VVS´er i dag?
Isoleringsbranchens Oplysnings- og Kontrolordning


Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening har igennem det sidste år genoplivet den uvildige ordning OKTI – Oplysnings- og Kontrolordning for Teknisk
Isolering.
Som vi skrev for et års tid siden, har
foreningen indgået kontrakt med EKJ AS
rådgivende ingeniører om udførelse af en
uvildig trediepartskontrol af foreningens
medlemmers arbejde. Den oplagte anledning for OKTI´s kontrol er ikrafttræden
af den nye norm for teknisk isolering DS
452, 3. udg.
Hvordan?
Projekter, der udvælges til en uvildig kontrol, udvælges ud fra stikprøveprincippet
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Skrevet af teknisk revisor for OKTI, Thomas Thorsen

fra byggerier, hvor tekniske isoleringsentreprisen er større end kr. 50.000,-. Isoleringsfirmaerne indberetter til en lukket
database, hvorfra den tekniske revisor
udvælger byggerier til kontrol. Herefter
kontaktes isoleringsfirmaet for at aftale
besigtigelsen før der foretages besøg på
byggepladsen.
Hvem og hvor mange?
I løbet af 2014 har samtlige af de
firmaer, der har indberettet fået kontrolleret et par byggerier, der er i skrivende
stund indberettet 82 isoleringsopgaver
siden DIB og EKJ indgik OKTI-aftalen, og
disse opgaver er fordelt på 18 isoleringsfirmaer og heraf er 3 firmaer fra Jylland.

Alle firmaer på Sjælland og øerne har fået
besøg og der er i nærmeste fremtid aftalt
en besøgsrunde i Jylland.
Resultaterne er lovende. Det stiller
store krav til logistikken at få kontrolbesøget til at passe med arbejdsrytmen
i byggesagerne. Således er der mange
opgaver, hvor besøget skal ligge inden
installationsskakte bliver lukket og inden
nedhængte lofter bliver ophængt så
rørene og kanalerne bliver skjult. Men det
har været muligt at gennemføre omkring
20 kontroller på det rigtige tidspunkt.
Fremadrettede forventninger
Sidste år skrev vi i Teknisk Isolering :
OKTI har en samlet forventning til, at

samarbejdet kan højne kvaliteten i hele
branchen for teknisk isolering og forberede branchen på nye kontrolkrav på
baggrund af den kommende nye DS 452
for teknisk isolering.
Vores erfaringer
Vores erfaringer fra det forløbne år er, at
vi kan se, at den nye norm ikke er slået
helt igennem endnu. De igangværende
byggerier udføres efter projekter og byggetilladelser som ligger før den seneste
udgave af DS 452 trådte i kraft. Derfor
har vi endnu ikke kontrolleret opgaver,
som er udført efter den nye udgave af DS
452.
Ud af de 20 kontroller fik cirka halvdelen karakteren A, mens den anden halvdel
varierede karaktererne fra B til C. Der er
plads til forbedring.
Vi kan derimod glæde os over de andre
resultater som ordningen også fremviser.
Der er via dialoger på byggepladserne og
med isoleringsfirmaerne fokuseret meget
på den nye norms komme og konsekvenserne heraf.
Ved mine besøg på byggepladserne har
jeg hørt en stigende opmærksomhed på
den nye norm, samt mærket at branchens
montører er imødekommende overfor

OKTI som ordningen, der både omfatter
kontrol – men også oplysning om bl.a.
den nye udgave af normen.
Sidegevinster
Som en sidegevinst af mine pladsbesøg
har jeg også oplevet at være katalysator
for dialogen mellem de forskellige håndværksgrupper. På et større byggeri med
mange boligopgange og mange installationsskakte, havde VVS´erne glemt at sige
til isolatørerne, at de var færdige med en
skaktopgang og den var klar til isolering.
Tømmeren var gået i gang med at lukke

installationsskakten med gips da jeg
ankom på pladsen. Isolatøren var blevet
glemt. Der skulle heldigvis kun tages få
gipsplader ned for at få plads til at udføre
isoleringen.
Har du talt med din VVS´er i dag?
Det sidste eksempel med installationsskakten var en anledning til at huske på
”valgsproget” : Har du talt med din VVS´er
i dag ? Når du alligevel har ham i tale så
husk ham lige på, at normen er ændret
og det betyder meget for de afstandskrav
som rørføringen skal planlægges efter. ■

Stigstrengene i venstre side nåede
ikke at blive isoleret før der kun
var inspektionslemmen tilbage at
isolere igennem.

Effektiv og
letanvendelig
brandbarriere

Montør-certificering ikke nødvendig
CE-mærkede produkter
Er rene og uden støv og fibre
Gør tætning af eksisterende installationer nem
Er optimal til indendørs brug, hvor der er krav om
brandbeskyttelse
Er fri for opløsningsmidler og blødgørere
Kan overmales med almindelig emulsionsmaling
Vil du vide mere om hvordan Obex™ kan spare
dig for tid og penge i montagefasen, så kontakt
os på tel. 4918 4747

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Roxtec Denmark ApS
Gydevang 4B, 3450 Allerød
Tlf.: +45 4918 4747
E-mail: info@dk.roxtec.com, www.obexfirestop.dk

Scan koden og få
yderligere information
om Obex™.
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ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk
Allan
Allan Ploug
Ploug A/S
A/S
Trekronergade
Trekronergade 124
124 ·· 2500
2500 Valby
Valby
Tlf.
36453636
Tlf. 36453636 ·· Fax
Fax 36453631
36453631
elin@aploug.dk
elin@aploug.dk
www.aploug.dk
www.aploug.dk
Altek Trading ApS
Altek Trading ApS
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
Oliehavnsvej
18· ·Fax
8000
Århus C
Tlf.
86118555
86118487
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
info@altek.dk
info@altek.dk
www.altek.dk
www.altek.dk
Altek Trading ApS
Altek Trading
Nydamsvej
43ApS
· 8362 Hørning
Nydamsvej
43 ·· 8362
Hørning
Tlf.
86923390
Fax 86923394
Tlf. 86923390 · Fax 86923394
info@altek.dk
info@altek.dk
www.altek.dk
www.altek.dk
Altisol Teknisk Isolering ApS
Lemtorpvej
7 · 7620
Lemvig
Altisol Teknisk
Isolering
ApS
Tlf.
97810200
· Fax 97810259
Lemtorpvej
7 · 7620
Lemvig
frank@isolering.com
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
www.isolering.com
frank@isolering.com
www.isolering.com
Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej
15Isolering
· 3400 Hillerød
Andersen´s
ApS
Tlf.
48242056
· Fax 48242058
Krakasvej
15 · 3400
Hillerød
andersen.isolering@adr.dk
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
www.andersens-isolering.dk
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Arme Denmark ApS
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
Essen 33 · 6000 Kolding
hans@ballerup-isolering.dk
Tlf. 8230 5900
www.ballerup-isolering.dk
mh@arme.as
www.arme.as
BIS
Industrier,
Filial af BIS Industrier AS, Norge
Ballerup Isolering
A/SKalundborg
Flakagervej
36 · 4400
Tempovej
37B · 2750 Ballerup
Tlf.
4748024444
Tlf.
44666960
·
Fax
44669600
post@bis-industrier.no
hans@ballerup-isolering.dk
www.bis-industrier.no
www.ballerup-isolering.dk
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen
9 · 3480 Fredensborg
BIS Industrier,
Tlf.
48485380
· Fax 48482180
Filial
af BIS Industrier
AS, Norge
hoppe@hoppes.dk
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
www.hoppes.dk
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
BRDR.
SVENSSON A/S,
www.bis-industrier.no
ISOLERING & STILLADSER
Oliefabriksvej
2 · 2770ApS
Kastrup
Brdr. Hoppe Isolering
Tlf.
32515677
· Fax Fredensborg
32525677
Højvangen
9 · 3480
brdr.svensson@mail.dk
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
www.brdr-svensson.dk
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
Eslundvej 7, Nim · 8740 Brædstrup
BRDR.
SVENSSON
Tlf.
75682166
· FaxA/S,
75682187
ISOLERING & STILLADSER
ole@bv-isolering.dk
Oliefabriksvej
2
·
2770
Kastrup
www.bvisolering.dk
Tlf. 32515677 · Fax 32525677
brdr.svensson@mail.dk
CMP
Partners ApS
www.brdr-svensson.dk
Militærvej
3 · 4700 Næstved
Tlf. 4045 8889
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
teknisk-isolering@post.dk
Eslundvej 7, Nim · 8740 Brædstrup
dan-isoleringsteknik
A/S
Tlf. 75682166 · Fax 75682187
Havnepladsen
12, bygn.14
ole@bv-isolering.dk
9900
Frederikshavn
www.bvisolering.dk
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
dan-iso@mail.tele.dk
CMP Partners ApS
www.dan-isoleringsteknik.dk
Militærvej 3 · 4700 Næstved
Tlf. 4045 8889
Delta
Teknisk Isolering
teknisk-isolering@post11.tele.dk
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød
Tlf.
40504434
dan-isoleringsteknik
a/s
mr@delta-isolering.dk
Havnepladsen 12, bygn. 14

9900 Frederikshavn
Greens Teknisk Isolering v/Per Green
Tlf. 98433838
Blegevej 34 · 8300 Odder
niels@dan-isoleringsteknik.dk
Tlf.
25111916
www. dan-isoleringsteknik.dk
per@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk
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Grenaa
Isolering
A/S
Delta Teknisk
Isolering
Nygårdsvej
2 · 8570
Trustrup
Klintehøj Vænge
7 · 3460
Birkerød
Tlf. 86334202
40504434 · Fax 86334868
jonas@grisolering.dk
mr@delta-isolering.dk
www.grenaaisolering.dk
DM Isolering ApS
H
H Isolering17,
A/S
Assentopvej
4295 Stenlille
Geminivej
72 · 2670 Greve
Tlf. 59517200
Tlf.
46150872
·
fn@fnrevision.dk Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk
Greens Teknisk Isolering v/Per Green
Blegevej 34 · 8300 Odder
Hvidovre Isolering v/Carsten Klæbel
Tlf. 25111916
Odysseus Alle 1 · 2650 Hvidovre
per@gtisolering.dk
Tlf.
22621760
www.gtisolering.dk
hvidovre.isolering@gmail.com

Grenaa
Isolering
A/S
IBT
Isolering
v/ Christian
Visby
Nygårdsvej
· 8570
Ole
Rømers2Vej
12B ·Trustrup
3000 Helsingør
Tlf. 31705828
86334202 · Fax 86334868
Tlf.
jonas@grisolering.dk
info@ibtisolering.dk
www.grenaaisolering.dk
www.ibtisolering.dk
H H Isolering
A/SA/S
IKAS
ISOLERING
Axel
Gruhns
16, Holme
Geminivej
72Vej
· 2670
Greve
8270
Højbjerg · Fax 46150486
Tlf. 46150872
Tlf.
86272877 ·Fax 86272908
kontakt@hhisolering.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.hhisolering.dk
www.ikas-isolering.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN
KYNDE
Ole Rømers Vej 12B · 3000
Helsingør
Hammeren
10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 31705828
Tlf.
75168100
·
Fax
75167530
info@ibtisolering.dk
j.kynde@get2net.dk
www.ibtisolering.dk
www.jorgen-kynde.dk
IKAS ISOLERING A/S
Isonord ApS
Axel Gruhns Vej 16, Holme
Nyholms Allé 48 · 2610 Rødovre
8270
Højbjerg
Tlf.
60759040
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
mo@isonord.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.isonord.dk
www.ikas-isolering.dk
K.T. Isolering v/Kim Thomsen
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN
KYNDEN
Heimdalsgade
39 · 2200
København
Hammeren
10 ·· 6715
Esbjerg N
Tlf.
43461147
Fax 43461145
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
kontakt@ktiso.dk
j.kynde@get2net.dk
www.ktiso.dk
www.jorgen-kynde.dk
KAEFER ApS
Blytækkervej
3, Erritsø · 7000 Fredericia
ISO-Manden ApS
Tlf.
76201320
Fax 76201329
Symfonivej
33 ··2730
Herlev
info@kaefer.dk
Tlf. 2090 1800
www.kaefer.com
www.isomanden.dk
gh.isomanden.dk
LM Isolering ApS
Vestre
IsonordHedevej
ApS 15 · 4000 Roskilde
Tlf.
46755494
46755495
Nyholms
Allé 48· Fax
· 2610
Rødovre
lej@lm-isolering.dk
Tlf. 60759040
www.lm-isolering.dk
mo@isonord.dk
www.isonord.dk
NORISOL A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
K.T.70117744
Isolering v/Kim
Thomsen
Tlf.
· Fax 58196060
Heimdalsgade 39 · 2200 København N
skaelskoer@norisol.dk
Tlf.
43461147
·
Fax
43461145
www.norisol.dk
kontakt@ktiso.dk
www.ktiso.dk
NORISOL
A/S
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
LM 70117744
Isolering ApS
Tlf.
· Fax 98429117
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
info@norisol.dk
Tlf.
46755494
www.norisol.dk · Fax 46755495
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk
NORISOL
A/S
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf.
70117744
NORISOL
A/S · Fax 98429117
info@norisol.dk
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
www.norisol.dk
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
skaelskoer@norisol.dk
NORISOL
A/S
www.norisol.dk
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
Tlf.
70117744
NORISOL A/S · Fax 70127744
prje@norisol.dk
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
www.norisol.dk
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
NORISOL A/S, FREDERICIA
www.norisol.dk
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
Tlf. 70117744 · Fax 75922664
NORISOL A/S
fredericia@norisol.dk
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
www.norisol.dk
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

Nykjær
Isolering
NORISOL
A/S A/S
Hollufgårdsvej
· 5220
Odense SØ
Mileparken 13 206
· 2740
Skovlunde
Tlf. 66158081
70117744 · Fax 66155081
70127744
kn@nykjaer-isolering.dk
prje@norisol.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.norisol.dk
Nytech
Isolering
A/S
NORISOL
A/S, FREDERICIA
Adgangsvejen
9 ·· 7000
6700 Fredericia
Esbjerg
Værkstedsvej 1
Tlf.
75138333
·
Fax
Tlf. 70117744 · Fax 75457444
75922664
jegh@nytechisolering.dk
fredericia@norisol.dk
www.nytechisolering.dk
www.norisol.dk
Olaf Bahn Isolering A/S
Nykjær
Isolering
A/S
Pi
1 · 8382
Hinnerup
Hollufgårdsvej
5220 Odense SØ
Tlf.
86210099206
· Fax· 86215114
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
isolering@olaf-bahn.dk
kn@nykjaer-isolering.dk
www.olaf-bahn.dk
www.nykjaer-isolering.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Nytech Isolering
Lindøalleen
103 ·A/S
5330 Munkebo
Adgangsvejen
6700
Esbjerg
Tlf.
659744509· ·Fax
65976780
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
persolit@persolit.dk
jegh@nytechisolering.dk
www.persolit.com
www.nytechisolering.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre
Fælledvej
17 ·A/S
9400 Nørresundby
Olaf Bahn
Isolering
Tlf.
· Fax 96321039
Pi 196321030
· 8382 Hinnerup
persolit@persolit.dk
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
www.persolit.com
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej
2 · 7100 Vejle A/S
Persolit Entreprenørfirma
Tlf.
75821722
75821973
Lindøalleen
103· Fax
· 5330
Munkebo
persolit@persolit.dk
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
www.persolit.com
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Tlf.
70200613
· Fax 70200631
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
persolit@persolit.dk
Tlf.
96321030
·
Fax
96321039
www.persolit.com
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit
Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10 · 2670 Greve
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Tlf.
43691111
· Fax 43691455
Diskovej 2 · 7100 Vejle
persolit@persolit.dk
Tlf.
75821722
·
Fax
75821973
www.persolit.com
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit
Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf.
59516320
· Fax 59517825
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
persolit@persolit.dk
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
www.persolit.com
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
PM
Teknisk Isolering ApS
www.persolit.com
Skelvej 20 · 2640 Hedehusene
Tlf.
46560100
· Fax 46597079
Persolit Entreprenørfirma
A/S
pmtek@pmtek.dk
Glerupvej 22A, 2610 Rødovre
www.pmtek.dk
Tlf. 43691111 – Fax 43691455
persolit@persolit.dk
POLY-CAP ApS
www.persolit.com
Vintapperbuen 22 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
Persolit Entreprenørfirma A/S
poly-cap@mail.dk
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59516320 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20 · 2640 Hedehusene
Tlf. 46560100 · Fax 46597079
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk

Randers
Isolering
A/S
POLY-CAP
ApS
Fuglebakken
1,22
Randers
Vintapperbuen
· 4070ByKirke Hyllinge
8900
Randers C
Tlf. 46404751
· Fax 46403054
Tlf.
86410201
·
Fax
86406222
poly-cap@mail.dk
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk
Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, Randers By
Rørbæk
Isolering
8900 Randers
C
v/Anders
Vangsgaard
Ramsing
Tlf. 86410201
· Fax 86406222
Orebyvej
42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
info@randers-isolering.dk
Tlf.
22468363
www.randers-isolering.dk
ramsing@os.dk
www.roerbaek-isolering.dk
Rørbæk Isolering
v/Anders
Vangsgaard
S
R ISOLERING
A/S Ramsing
Orebyvej 42,178C,
Rørbæk
· 4990 Sakskøbing
Ringstedvej
Kvanløse
Tlf.
22468363
4300 Holbæk
ramsing@os.dk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
www.roerbaek-isolering.dk
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.sriso.dk
S R ISOLERING A/S
Ringstedvej
178C,
SAKI
Isolering
ApSKvanløse
4300 Holbæk
Gunnar
Clausens Vej 26A
Tlf. 59183701
· Fax 59183132
8260
Viby J
s.r.isolering@mail.tele.dk
Tlf.
40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
www.sriso.dk
www.saki-as.dk
SAKI Isolering ApS
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Gunnar Clausens
Vej 26A
Hvinningdalvej
8260 Viby J 84 · 8600 Silkeborg
Tlf.
Tlf. 86816722
40595433 ·· Fax
Fax 86816712
86545533
silkeborg-isolering@mail.dk
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
SN Gruppen A/S
Ellekær
7 Isoleringsforretning
· 2730 Herlev
Silkeborg
A/S
Tlf. 39690692 · Fax 39690662
Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
sngruppen@email.dk
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
www.sn-gruppen.dk
silkeborg-isolering@mail.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
Svale Isolerings
Entreprise
Frøslev
Bygade 21,
Frøslev ApS
FrøslevStore
Bygade
21, Frøslev
4660
Heddinge
4660
Store Heddinge
Tlf.
27634949
Tlf. 27634949
svaleisoleringentreprise@gmail.com
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Terton ApS
Terton ApS
Industriholmen
80 · 2650 Hvidovre
Industriholmen
Hvidovre
Tlf.
38791133 ·80
Fax· 2650
38790055
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk
morten@terton.dk
www.terton.dk
UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej
5, Bygning
3,9500 Hobro
Uldjysk Isolering
A/S
Tlf.:
985120093, 7430 Ikast
Ellehammervej
info@unitech-isolering.dk
Tlf. 21996658
www.unitech-isolering.dk
kontakt@uldjysk.dk
www.uldjysk.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej
4 · 3650 Ølstykke
UNITECH Isoleringsteknik
A/S
Tlf. 40325056
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
mail@vimoisolation.dk
Tlf.: 98512009
www.vimoisolation.dk
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk

Nyt medlem i DIB

Unitech Isoleringteknik A/S, er pr. 1. december 2013, blevet medlem af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, firmaet som er
beliggende på Lupinvej 5 i Hobro, beskæftiger ca. 30 medarbejdere
med udførelse af teknisk isoleringsopgaver, udover de traditionelle
opgave typer inden for branchen, er Unitech Isoleringsteknik specialister i udførelse af køleisolering med polyureathanskum på rør,
tanke og kølerumsisolering. Unitech Isoleringsteknik A/S ejes og
ledes af Hardy Christensen (direktør), Rene Christianesen, Michael
Rasmussen
og Ole
Sørensen
som
projektledere.
ISO-Manden
ApS
- optaget
pr.er1/7
2014
Velkommen
i DIB!
Symfonivej
33 · 2730 Herlev · www.isomanden.dk

Velkommen til nye
medlemmer i DIB
Arme Denmark ApS - optaget pr. 1/8 2014
Essen 33 · 6000 Kolding · www.arme.as

AKTIVITETSKALENDER 2014/2015

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

- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
8. - 10. januar 2015

Skills, Bella Center, København

13. januar 2015

OKTI – Rådsmøde, DI

Torsdag den 23.-25. januar 2014

Skills, Gigantium, Aalborg

20. februar 2015

Svendeprøve, afslutning EUC Kolding

13. marts
2015
Fredag
den
14. februar 2014

Svendeprøve,
afslutning
EUC Nordvestsjælland
Svendeprøve,
afslutning,
AMU Kolding

15. - 18. april 2015

FESI, forårsmøde – Luzern, Schweiz

26. juni 2015

Svendeprøve, afslutning EUC Kolding

Onsdag
den 26. – 29. marts 2014
8. maj 2015

FESI, forårsmøde,
Generalforsamling,
KellersOulu,
Park,Finland
7080 Børkop

11. september 2015

Svendeprøve, afslutning EUC Nordvestsjælland

7. - 9. oktober 2015

FESI, efterårsmøde, Cannes; Frankrig

Fredag den 14. marts 2014

Torsdag den 8. – 9. maj 2014
Primo juni 2014

Iso 2014 Køln

DIB Teknisk Isolering udkommer
Tema: DS452
Deadline primo maj

Ja, jeg vil gerne modtage
Stilling:

Fredag den 23. maj 2014, kl. 14.00
Navn:

Firma:
■ Firmaadresse:

Onsdag
17. - 20. september 2014
■ Privatadresse:
Postnr.:

Svendeprøve, afslutning, EUC Nordvestsjælland

DIB Ordinær Generalforsamling
Hesselet, Nyborg
Europamesterskab for lærlinge i Krakow, Polen

By:

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

ALUMECO

Navn:

Aluminium Solutions

Firma:
■ Firmaadresse:
■ Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København
Tlf. 33Næsbyvej
77 33 77,26
hams@di.dk
AlumecoV.A/S
DK-5000 Odense C

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

Fax +45 66 14 58 71
www.alumeco.dk
23

williams.dk

Returadresse: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforeningen - DIB · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V

Glædelig jul
og godt nytår

Vi glæder os til at fortsætte det
gode samarbejde i 2015

samarbejde med respekt

Brøndby
Park Allé 366
2605 Brøndby
Telefon 70 20 19 11

Odense
Peder Skrams Vej 24
5220 Odense SØ
Telefon 70 20 19 11

Aabenraa
Kathale 41
6200 Aabenraa
Telefon 70 20 19 11

Vejle
Sadelmagervej 15a
7100 Vejle
Telefon 70 20 19 11

Herning
Hvidelvej 4
7400 Herning
Telefon 70 20 19 11

Aarhus
Søren Frichs Vej 7-9
8000 Aarhus C
Telefon 70 20 19 11

