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42.000 besøgte årets DM i Skills, som blev
afholdt i Aalborg, fra uddannelsen Teknisk
Isolatør deltog
•	Allan David Pedersen,
Svale Isolering Entreprice ApS
•	Mathias Urth Mortensen,
Uldjysk Isolering
•	Søren Kudsk Mortensen,
Haunstrup Isolering ApS
•	Visti Lundbøl Grann, Ikas Isolering A/S
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DS452 3. udgave er nu en realitet, hvilket
jeg ser som en positiv udvikling både for
byggeriet som helhed men også for vores
branche.
Med den nye norm, forbedres vores
arbejdsforhold, idet de isolerede bæringer fylder så meget, at pladsforholdene
omkring installationerne forbedres.
Desuden kræves der betydelig mere
isolering omkring installationerne, hvilket
kun er en fordel for vores branche.
Det kræver dog, at Installatørerne
følger de nye normer og benytter de nye
isolerede bæringer og dermed installere
rørene i en afstand, der gør det muligt for
os, at overholde de nye krav.
Dette stiller større krav til samarbejdet
mellem de forskellige involverede parter i
det fremtidige byggeri. Dels skal vi spille
en større rolle allerede i udbudsfasen,
hvor vi skal have fokus på, om udbudsmaterialet indeholder specifikke oplysninger,
der opfylder kravene til den nye DS452.
Er dette ikke tilfældet, er det vores ansvar
som professionelle, at gøre Rådgiveren
opmærksom på de nye krav, før vi afgiver
tilbud på et givent projekt.
Desuden skal vi sikre os, at Installatøren efterfølgende er bekendt med de nye
krav til isoleringstykkelsen inden for de
forskellige klasser, så vi ikke risikerer at

installationerne er monterede, således at
det er umuligt for os, at overholde de nye
normer.
De øgede krav til montagevejledninger
inden for de forskellige isoleringsprodukter, gør hele arbejdsprocessen mere
enkel for alle parter, idet der ikke længere
vil herske tvivl om hvor og hvordan de enkelte produkter skal monteres. Det stiller
selvfølgelig større krav til Isoleringsproducenterne, men for at imødekomme dette,
har vi iværksat et samarbejde mellem
producenterne og foreningen.
Oplysnings- og kontrolordningen vil
spille en meget stor rolle i fremtiden. Den
er på nuværende tidspunkt den eneste instans, der kan agere 3. parts kontrollant
og er dermed med til at sikre, at normen
så vidt muligt overholdes.
For at Oplysnings- og kontrolordningen
kan fungere optimalt, er det en forudsætning, at alle medlemmer indsender
samtlige projekter > 50.000,- kr. I tilfælde
af, at den nye norm ikke er overholdt, vil
de så kunne fungerer som vores indirekte
kritiske talerør, således at det ikke er det
enkelte Isoleringsfirma, der retter kritikken mod sin kunde.
Det er utrolig vigtigt, at ALLE medlemmer påtager sig et ansvar og bakker op
omkring ovenstående. ■

Effektive isoleringsløsninger
- med ISOVER Lamelmåtter

Hos ISOVER stræber vi efter at levere effektive isoleringsløsninger til rør, tanke og ventilationskanaler, usanset om der er tale om termisk-, brand- eller kondensisolering. Du kan
altid få hjælp og rådgivning til løsning af dine isoleringsopgaver.
Find din nærmeste ISOVER konsulent på isover.dk/kontakt - eller kontakt Salg og ordreservice
på 72 17 17 00.
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ROCKWOOL
og DS 452
3. Udgave

ROCKWOOL formidler ændringer i den nye tekniske
standard til alle relevante modtagere.
Af Peter Dalgaard, Product manager HVAC

ROCKWOOL er en vigtig samarbejdspartner inden for teknisk isolering. I forbindelse med den nye isoleringsstandard,
har koncernen gjort en række tiltag for at
formidle ændringerne i DS 452 3. udgave.
I en ny og revideret udgave af håndbogen “Den Lille Tekniske”, er der hjælp
og vejledning at hente inden for teknisk
isolering af rør og installationer. Den
reviderede udgave af “Den Lille Tekniske”
indeholder fremadrette kun information
vedrørende HVAC men suppleres samtidig
af en ny håndbog for industriel isolering
”Proces håndbog”. ROCKWOOL har også
lavet en ny version af beregningsprogrammet ROCKTEK. Både håndbøgerne og
beregningsprogrammet tager udgangspunkt i DS452 3. udgave. Disse værktøjer
henvender sig primært til tekniske isolatører, men benyttes også af foreskrivende
VVS-ingeniører og VVS’ere.
For at rette opmærksomhed på den
nye tekniske standard, har Weiss og

Armadan i samarbejde med ROCKWOOL
holdt DS452 informationsmøder for
isolatører. På informationsmøderne er
isolatørerne blevet introduceret til ændringerne, og de har haft mulighed for at stille
opklarende spørgsmål.
Det er specielt pladsmangel grundet
de nye isoleringstykkelser, der forventes at skabe problemer. De indbyrdes
rørafstande skal fremadrettet øges for
at gøre plads til isoleringen. For at gøre
VVS’eren opmærksom på problemstillingen har ROCKWOOL skrevet artikler
om emnet til forskellige VVS magasiner.
Her anbefales det, at VVS’eren kontakter
isolatøren inden opsætningen af rør for at
få information om afstande. På den måde
opnås et resultat, der lever op til de nye
standarder.
500 af de største VVS-entreprenører
og forskrivende virksomheder inden for
området har modtaget informationsmateriale om den nye standard med ROCK-

WOOL som afsender. Materialet skal øge
opmærksomheden om, hvilken betydning
ændringerne har for både isoleringsarbejde og VVS-installationer.
Der har desuden været afholdt informationsmøder hos ROCKWOOL med foreskrivende ingeniører. Isoleringskoncernen overvejer, om der efter sommerferien
skal holdes yderligere informationsmøder
for foreskrivende og andre relevante
aktører. ■

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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Uvildig kontrol
af isoleringsopgaver
bliver standard
Henrik Garver, Formand for OKTI, adm. direktør i FRI.

Et af de helt centrale punkter i DS 452
3.udgave, der blev offentliggjort i december 2013 er, at en uvildig kontrol af udført
isoleringsarbejde nu bliver standard. Det
er ikke nyt for medlemmerne af DIB, I kender det allerede fra de 7 år, hvor OKTI har
været en del af jeres hverdag. Derfor vil
denne del ikke betyde store forandringer
for den etablerede branche. For virksomheder der ikke hidtil har været medlemmer af DIB betyder det derimod at de skal
til at arbejde i en ny virkelighed. En virkelighed hvor en uvildig instans vil kontrollere det udførte arbejde, og dermed give
kunderne, bygherren og byggeledelsen
mulighed for at få en tilbagemelding på
om det udførte arbejde er som det kunne
forventes.
Den uvildige kontrol får også betydning
for en række af byggeriets øvrige aktører.
For i kombination med stadig stigende
krav om energieffektivt byggeri, og energirenovering af eksisterende byggeri, så
kommer der i høj grad også fokus på om
udførelsen af arbejdet lever op til det projekterede. Kunderne vil jo gerne se, at de
forventede energibesparelser de er stillet
i udsigt i projektmaterialet også faktisk

realiseres. Med den uvildige kontrol bliver
dette mere sandsynligt. Men, samtidig
betyder den uvildige kontrol også, at Isolatørerne ikke står alene tilbage med rør
og installationer der er monteret, så de er
vanskellige at isolere efter reglerne. Nu vil
en uvildig tredje part kunne gøre opmærksom på det samme problem.
Hertil kommer, at kravene til isolering
generelt skærpes (så isoleringsmængden
skal øges ved de tekniske installationer)
og der kommer krav om øgede og forbedrede pladsforhold.
Derfor vil DS 452 3. udgave kunne få
en ganske stor betydning for byggeriet.
Det vil det gøre fordi der nu, i endnu højere grad end tidligere, vil komme et fokus
på at isloringsentreprisen udføres korrekt
- og på at den KAN udføres korrekt. Det
vil betyde noget ikke bare for isolatørerne, men også for Arkitekter, rådgivende
ingeniører, entreprenører og installatører.
Det vil styrke fokus på at projekterede
energibesparelser faktisk kan opnås.
Og det vil sikre, at isolatørerne ikke står
alene tilbage med problemet, hvis det
ikke er muligt at udføre isoleringen efter
reglerne.

DS 452 3. udgave får derfor betydning
for OKTI, for det betyder at OKTI (som
det ser ud i dag) er det eneste reelle og
systematiske tilbud til at gennemføre
3. partskontroller og det betyder at der
kommer et større fokus på betydningen
af isoleringsentreprisen i byggeriet bredt.
Begge dele ser jeg som en fordel for
OKTI, for DIB's medlemmer og for byggeriet i Danmark generelt.
DS 452 3.udgave, blev offentliggjort i
december 2013 med en overgangsfase
frem til 31. maj 2014. ■

ALUMECO

Aluminium Solutions

Alumeco A/S

Næsbyvej 26

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

DK-5000 Odense C

Fax +45 66 14 58 71
www.alumeco.dk
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ARMACHECK
- effektiv 2-i-1
isoleringsløsning med
overfladebelægning
letvægtsprodukter har en høj mekanisk
stabilitet samtidigt med, at de stadig har
en vis fleksibilitet.

Isoleringssystemet Arma-Chek Silver med overfladebelægning kan monteres væsentligt hurtigere end en beklædning med metalplader (Foto: Armacell) (Screenshot Video)

I de senere år har fleksible beklædningssystemer som Armacheck produkterne i
stigende grad vundet indpas som alternativ til beklædninger med metalplader. Produktet yder ikke kun en solid beskyttelse
mod vejrlig og mekaniske påvirkninger
og fremstår i et flot look, men giver også
mulighed for væsentlige tids- og omkostningsbesparelser ved monteringen. Især
ved brug af elastomere isoleringsprodukter, der fra fabrikken er forsynet med en
overfladebelægning, kan fremstillings- og
monteringsarbejdet reduceres betydeligt
i forhold til profilerede metalplader. Fleksible beklædningssystemer yder desuden
en god beskyttelse mod korrosion under
isoleringen.
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Beklædninger beskytter isoleringer
mod mekanisk belastning
Der stilles høje krav til isoleringen i industrianlæg. Isoleringsmaterialet beklædes
som regel for at beskytte det mod mekanisk belastning, fugt, snavs, olie eller
kemikalier fra produktionen. Ved udendørs installationer beskytter beklædningen desuden isoleringen mod UV-stråler,
påvirkninger fra vejrliget og den øgede
korrosionsrisiko. Traditionelt anvendes
der hertil metalplader og ved knap så
høje krav også grovkornet alu-folie eller
hård plast som f.eks. PVC. Men i nogle
år har det desuden også været muligt at
anvende alternative løsninger af fleksible stofbelægninger eller gummi. Disse

2-i-1-løsninger til hurtig montering
Fra Armacell fås disse systemer som
2-i-1-produkter, dvs. som elastomere
isoleringsprodukter, der fra fabrikken er
forsynet med en overfladebelægning.
Brugen af disse systemer giver mulighed
for væsentlige tids- og dermed også
omkostningsbesparelser. I modsætning
til traditionelle isoleringsmaterialer og
beklædninger kan Arma-Chek Silver og
Arma-Chek D monteres direkte i én arbejdsgang. Produkterne har desuden den
fordel, at monteringen nemt kan udføres
på stedet uden brug af specialværktøj.
Arma-Chek Silver fås også som bøjninger
og t-stykker. Netop fremstillingen af disse
komplekse dele er meget tidskrævende.
Ved anvendelse af de fleksible beklædninger, der vejer meget mindre, er det
desuden ikke nødvendigt at lave støtteog bærekonstruktioner, som det ofte er
tilfældet ved anvendelse af metalplader.
På grund af den højere varmeovergangskoefficient for Arma-Chek Silver i forhold
til metaller og den kendsgerning, at anvendte pladeskruer ved monteringen ikke
kan gå ind i isoleringen, kan man ved brug
af disse produkter som regel reducere
isoleringstykkelsen i forhold til den tykkelse, der er nødvendig ved en efterfølgende beklædning med metalplader.
Beskyttelse mod korrosion
under isoleringen
En væsentlig fordel ved fleksible be-

klædningssystemer er, at den forbindes
direkte med isoleringen, hvilket sikrer,
at der ikke kan trænge vand ind. Hvis
beklædningssystemet er utæt – og dette
kan ikke fuldstændigt udelukkes ved anvendelse af metalplader – kan der trænge
vand ind i isoleringen. Fugt medfører ikke
blot en drastisk forringelse af isoleringens
termiske egenskaber – der kan også
opstå betydelige korrosionsskader under
isoleringen med et større renoveringsarbejde og betydelige omkostninger til
følge. Som udtrykket "Korrosion under
isoleringen" (Corrosion Under Insulation,
CUI) så rammende beskriver, sker disse
processer under isoleringen og beklædningen, og der går derfor ofte lang tid, før
de opdages. Som en sammenligning af
anvendelser viser, er rør, der er isoleret
med Arma-Chek Silver, væsentligt bedre
beskyttet mod korrosion end anlæg med
metalbeklædning. Fleksible beklædninger
giver også hygiejnemæssige fordele, da
fraværet af sømme o.l. sikrer, at der ikke
kan trænge bakterier ind, der kan sætte
sig fast på isoleringen. Disse systemer,

der er nemme at rengøre, er således optimale til anvendelse i fødevareindustrien.
Pålidelig isolering
med optisk flot beklædning
Arma-Chek Silver er den optimale løsning
overalt, hvor der ud over en solid beskyttelse mod vejrlig og mekaniske påvirkninger også ønskes et flot udseende.
Beklædningsmaterialet med den flotte,
metalblanke overflade beskytter effektivt isoleringen mod mekaniske belast
ninger og er samtidigt så fleksibelt, at
det gendanner sin form efter stød og
trin, så der som regel ikke er buler på
overfladen. Overfladen er meget nem at
rengøre, systemet er nemt at montere og
vedligeholde. UV-resistensen for flerlagsbelægningen kontrolleres til stadighed
i vejrligstesten i henhold til DIN EN ISO
4892 (Weather-Ometer). Materialet er
nemt at skære op men er meget modstandsdygtigt over for revner og slag.
Arma-Chek Silver tilbydes på basis af AF/
Armaflex. Det elastomere isoleringsmateriale har en lukket mikrocellestruktur,

en meget lav varmeledningsevne og en
høj vanddampdiffusionsmodstand. Disse
egenskaber garanterer, at anlæg, der er
isoleret med Arma-Chek Silver, også på
langt sigt er beskyttet sikkert mod kondensdannelsesprocesser og energitab.
På Armacells hjemmeside er det muligt
at se en demo-video med montage af
Armacheck Silver - www.armacell.de/
ArmaChekSilver ■

Mere info omkring
Armacheck
systemerne - kontakt
Armacell DK,
Mads Lindelof på
tlf. 20 33 42 32.

Teknisk isolering
formet af eksperter

Vi deler gerne ud af vores
viden til din fordel.
Tjek de seneste nyheder og
find værdifulde værktøjer på
www.rockwool-rti.com
EXPERT
TOOL
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STORT FREMMØDE
til møder om ny DS 452 udgave

Der var mange fremmødte og stor interesse for den nye DS 452 3. udgave.

I marts inviterede ISOVER til tre arrangementer om den nye udgave af DS 452
3. udgave, og interessen var stor. Mere
end 200 tekniske isolatører, grossister,
VVS’ere og HVAC ingeniører mødte frem
og deltog aktivt i debatten om fremtidens
norm for teknisk isolering.
Den nye standard DS 452 3. udgave
trådte i kraft 1. december 2013 med en
overgangsperiode frem til 31. maj 2014.
Nogle af de væsentligste ændringer i forhold til DS 452 2. udgave er, at der bliver
flere isoleringsklasser og at mange installationer vil gå en klasse op; køleinstallationer er underlagt tilsvarende energikrav
som varmeinstallationer, og der vil ved
valg af isoleringsklasse skelnes mellem
isolerede og ikke-isolerede rør- og kanalbæringer; endvidere opdeler man teknisk
isolering i henholdsvis bygningsinstallationer og industriinstallationer.
Fremtidens udfordringer
Der er særligt tre udfordringer, som rådgiverne og de udførende bliver nødt til at
løse i fællesskab:

8

1.	Den øgede mængde isolering kræver
mere plads. Det er et gammelt og
velkendt problem, men det bliver forstærket af, at der nu skal endnu mere
isolering på.
2. 	I sager, hvor der er givet byggetilladelse til før 1. juni 2014, kan der være
projekteret efter DS 452 2. udgave. Det
er væsentligt, at få afklaret efter hvilken
standard der skal isoleres, inden der
afgives tilbud.
3. 	Ved procesanlæg i industrien kan der
opstå tvivl om, hvorvidt der ”kun” skal
isoleres i henhold til de tidligere gængse
formål: mod for høj overfladetemperatur,
mod ændring i medietemperatur eller
mod frysning af mediet. Eller om der
også skal isoleres mod energitab. Dette
bør også afklares inden der gives tilbud.
Der vil endvidere være øget fokus på
arbejdets udførelse, og så skal man være
opmærksom på, at den nye norm, for så
vidt angår bygningsinstallationer, er en del
af byggelovgivningen og dermed en del af
lovgrundlaget betinget i byggetilladelsen.

Hjælp til selvhjælp
”Der er mange og forholdsvis store ændringer med den nye norm, så vi er rigtig
glade for, at så mange mødte op og deltog aktivt i dialogen. Flere af deltagerne
havde også forslag til, hvordan vi kan
bidrage til at gøre deres afklaringsarbejde
nemmere. Det har blandt andet resulteret
i udarbejdelsen af tre formularer til afklaring af udbudsmateriale, som isolatørerne
kan benytte overfor rådgiverne”, fortæller
Peter Hedegaard, Salgschef hos ISOVER.
Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Torben Ahlborn på telefon 22 68
95 40 eller på isover@isover.dk. ■

Yderligere informationer:
Marketing and Customer
Satisfaction Manager,
Rikke Lildholdt
Telefon: 72 17 17 15,
rikke.lildholdt@saint-gobain.com

Pressemeddelelse

Armadan mander op med
erfaren sælger i Vest
Bjarne Wind har siden 1. april udfyldt opgaven som salgskonsulent for Armadan. Med salg og kundepleje i højsædet er det
Bjarnes opgave at servicere kunder i Jylland og på Fyn. Bjarne
har mere end 20 års erfaring indenfor isoleringsbranchen,
og vi er sikre på at kunderne vil opleve en teknisk kompetent
behandling. Udover salg og service, vil Bjarne være en af drivkræfterne i udviklingen af nye produkt- og forretningsområder.
Bjarne kommer senest fra en ledende salgsfunktion hos Norisol, og han har tidligere arbejdet som sælger og salgsansvarlig i Armadan. Så hvis nogen af vores kunder og samarbejdspartnere genkender navnet, så er det ikke helt af vejen.
Med det nye hold, står Armadan stærkere overfor de konkurrencemæssige udfordringer, der er på markedet. Armadan har
altid været i blandt de vigtigste aktører i branchen, og med
det nye team har jeg fuld tiltro til, at det bliver lettere at sikre
os den markedsledende position, siger Thomas Schlüter, der
er salgschef i Armadan. ■

WE DO THE JOB

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

www.norisol.com
+45 7011 7744
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Nyt produkt fra ROCKWOOL
Technical Insulation
hjælper med at leve op til den
nye version af DS452
ProRox 520 ALU er et nyt isolerings
produkt til højtemperaturisolering af rør
og tanke.
Fordelene ved dette rulle produkt med
armeret alufolie er en stor trykstyrke
kombineret med hurtigere installation.
Med ProRox MA520ALU kan afstandsjern
udelades, unødige varmebroer og risiko
for ”hot spots” undgås.
Produktet har allerede været på markedet i en længere periode i Tyskland og
Benelux, hvor det har bevist sine fordele.
I forbindelse med den nye DS 452 3.
udgave. hvor man skal tage højde for varmebroer i konstruktionen hjælper ProRox
MA 520 alu med at løse opgaven både
nemmere og hurtigere . Produktet er så
formfast at de traditionelle afstandsringe
kan undgås og pladekappen typisk kan
placeres direkte på isoleringen. Herved
undgås varmebroer og samtidigt spares
montering af afstandsjern, hvilket gør den
samlede konstruktion billigere.
Fordelen kan udnyttes på 2 måder,
enten ved at man udnytter det sparede
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varmetab fra afstandsjernene og herved
opnår en tyndere isolering, eller ved at
man udnytter pladsen til øget isolering og
herved opnår en totalt set samlet bedre
energibesparelse og reduktion af driftsomkostningen på anlægget.
Optimal isolering af tekniske installationer er ingen nem opgave. Ud over at
vælge det rigtige isoleringsmateriale har
valget og udførelsen af den afsluttende
overflade også stor betydning.
Ved isolering af vandrette rørinstallationer med stor diameter, liggende beholdere, trykbeholdere og kedler bruges ofte
afstandsjern af metal til fastgørelse af
den afsluttende metalpladekappe. Det er
besværligt og tidskrævende at montere
traditionelle måtter omkring afstandsholderne. Afstandsjernene kan desuden
medføre en forhøjet overfladetemperatur
og et øget varmetab på pladekappen.
Disse "hot spots" kan blive så varme, at
man kan pådrage sig skader ved berøring
af pladekappen.

Fordele
Omkostningsbesparende
Du sparer montage- og materialeudgifterne til afstandsholdere, da ROCKWOOL
ProRox MA520 ALU er nemmere og
hurtigere at montere uden "forstyrrende"
afstandsjern.
Tyndere isolering
Uden afstandsholdere er antallet af varmebroer væsentligt reduceret, og der kan
opnås en bedre isolering. Sammenlignet
med traditionelle trådvævsmåtter opnås
der herved en tyndere isoleringsløsning.
Energibesparende
Hvis der anvendes samme isoleringstykkelse, kan varmetabet alternativt
reduceres væsentligt. Som følge af det
lavere varmetab falder driftsudgifterne til
installationen.
Øget sikkerhed
Den stabile overfladetemperatur på
pladekappen mindsker risikoen for ”Hot

Spots” og kravet i DS 452 om at ingen
punkter må overstige 50 grader kan lettere overholdes.
Fleksibel anvendelse
ProRox MA520 Alu fås i de mest almindelige isoleringstykkelser og overholder
kravet til AS-kvalitet iht . EN 13468.

ProRox MA520 ALU i praksis
I Danmark har vi testet produktet på
udvalgte projekter. Der har været stor
interesse for produktet og dets muligheder. Udover fordelene ved at slippe for
afstandsjern kan produktet også med
fordel anvendes til løsninger hvor der i
dag anvendes to-lags-løsninger med en
kombination af tunge produkter inderst
og lettere produkter yderst. ProRox
MA520ALU anvendes her i enten et eller
to lag med samme tykkelse, således at
arbejdsgangen forenkles. En overflade
uden trådvæv tiltaler også mange af vores
kunder. Produktet leveres i 30, 50, 80 og
100 mm i løse ruller. ■

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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HÅNDVÆRKERE
TØRSTER EFTER VIDEN
Det voksende antal byggeregler skaber en stor efterspørgsel
efter viden blandt håndværkerne. Ventilationsvirksomheden
Øland får daglige spørgsmål om brandspjæld og særligt
brandlukning. Derfor holder Øland nu lokale kurser for håndværkerne.
Mange håndværkere er parate til at udskifte byggepladsen
med et par timer på skolebænken. De tørster efter viden om,
hvordan de skal leve op til de mange nye byggeregler og ikke
mindst sikre, at de forskellige led i byggeprocessen spiller
sammen i forhold til reglerne.
At der er et reelt videnshul i markedet, mærker man hos
Øland A/S. Virksomhedens ventilations- og isoleringsprodukter anvendes til alle former for byggeri, heriblandt brandsikring, som nok er det allermest regelstyrede område. For
at imødekomme den store interesse kører Øland nu ud på
landevejene med en serie brandkurser.
- Vi har gennem det seneste års tid afholdt nogle sporadiske kurser ude hos vores kunder, hvis vi er blevet bedt
om det. Der har været omkring 150 deltagere igennem, og
vi har fået virkelig gode tilbagemeldinger. Efterhånden får vi

så mange henvendelser, at vi har besluttet at lave et mere
struktureret kursusprogram, som vi afholder i eget regi, siger
Carsten Madsen, salgsdirektør i Øland A/S.
Samspilsramte håndværkere
- Vores oplevelse er, at det især er helhedsbetragtningen på
installationen, man savner viden om. Tidligere havde den
enkelte håndværker kun fokus på sin egen del af byggeprocessen, men de nye byggeregler kræver en stor grad af
samspil. Det nytter fx ikke noget, hvis montøren laver et hul
til ventilationskanaler på Ø630 og kører et rør igennem på
Ø400, for så kan isolatøreren ikke isolere og lave en lukning i
henhold til kravene, siger Carsten Madsen.
Det første kursus kommer faktisk sejlende. Det finder sted
i Odense og foregår på Ølands husbåd den 12.& 13. juni og
handler om, hvordan man sikrer, at ventilationsprojekter lever
op til DS428-4 brandnormen. Ølands kurser henvender sig til
montører, isolatører, projektledere og rådgivende ingeniører.
Kurserne er gratis og er planlagt til at finde sted på lokationer
i hele landet. Man kan tilmelde sig på øland@øland.dk. ■

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
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Statusrapport – DIB

Internationalt arbejde FE
Kim Eriksen -

Internationalt arbejde

FESI og EIIF

DIB er medlem af FESI og herved engageret i det europæiske samarbejde mellem
brancheorganisationer indenfor teknisk isolering. Arbejdet har det primære fokus
holde Teknisk Isolering på dagsordenen når der tages beslutninger omkring fremt
normer og standarder. Herudover udarbejdes tekniske dokumenter, afholdes
europamesterskab for isolatørlærlinge mm.

FESI er en overbygning af de nationale brancheorganisationer der drives af frivillig
Organisationen har en datterorganisation med 2 ansatte for at have mulighed for a
løfte større opgaver.

Af Kim Eriksen, salgschef Norisol

15
europæiske
brancheforeninger
15andre
andre
europæiske
brancheforeninger

FESI har 3 områder hvor der arbejdes for fagets interesser. Termisk isolering af
tekniske installationer - Akustik- og støjisolering – Rekruttering og uddannelse. FE
er en non profit forening uden ansatte. Alt arbejde udføres af frivillige.
DIB er medlem af FESI og herved engageret i det europæiske samarbejde mellem
brancheorganisationer indenfor teknisk
isolering. Arbejdet har det primære fokus
at holde Teknisk Isolering på dagsordenen når der tages beslutninger omkring
fremtidige normer og standarder. Herudover udarbejdes tekniske dokumenter,
afholdes europamesterskab for isolatørlærlinge mm.

er en non profit forening uden ansatte. Alt
arbejde udføres af frivillige.

Seneste aktiviteter:
Forårsmøde i Vilnius maj 2013
Efterårsmøde i Spilt i september 2013
Forårsmøde i Oulu marts 2014

som er et anerkendt energitjeksystem,
ligger her og det kræver medlemskab af
EiiF for at få adgang til TipCheck uddannelsen.

2. 	Et nyt europæisk forum for faglærerne
kaldet ITEC
3. 	En video som vise besparelsespotentialet ved isolering i industrien.

skab FESI. Dette giver DIB vigtigt input
om hvad der rør sig på europæisk plan
samt mulighed for at tilbyde et europæisk
niveau på vore lærlinge konkurrencer.

rencen også afholdes.

EiiF er den udfarende del af dette fællesskab. EIIF har betalende medlemmer som
EiiF er den udfarende del af dette
består af lige dele Isoleringsentreprenører
og fællesIsoleringsproducenter. Der er 2
skab. EIIF har betalende medlemmer som
fastansatte som driver aktiviteterne.
TipCheck, som er
et anerkendt energitjeksyst
De 3 vigtigste emner har været:
består af lige dele Isoleringsentreprenører
ligger her og det kræver medlemskab
af EiiF
for
at få1.	
adgang
TipCheck
En revideringtil
af dokument
10 om korog Isoleringsproducenter.
Der er 2
fastansatte som driver aktiviteterne. TipCheck,
rosion under isolering (CUI)
uddannelsen.

Salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S, medlem af DIB’s bestyrelse, er repræsentant i
europæiske brancheforeningsfællesskab FESI. Dette giver DIB vigtigt input om hv
Salgschef
Kim Eriksen,
Norisol A/S,
medKommendeet
aktiviteter
i FESI:
der rør sig på europæisk plan
samt
mulighed
for
at tilbyde
europæisk
niveau på
Efterårsmøde i Krakow, Polen den 18. –
lem af DIB’s bestyrelse, er repræsentant
vore lærlinge konkurrencer.
19. september 2014 hvor lærlingekonkuri det europæiske brancheforeningsfælles-

FESI er en overbygning af de nationale
brancheorganisationer der drives af frivillige. Organisationen har en datterorganisation med 2 ansatte for at have mulighed for at løfte større opgaver.

Seneste aktiviteter:
Forårsmøde i Vilnius maj 2013
Efterårsmøde i Spilt i september 2013
Forårsmøde i Oulu marts 2014

FESI har 3 områder hvor der arbejdes for
fagets interesser. Termisk isolering af tekniske installationer - Akustik- og støjisolering – Rekruttering og uddannelse. FESI

www.fesi.eu · www.eiif.org ■
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Danmat i Ølstykke, har været hurtig til at løse opgaven med isolerede rørophæng, som DS 452/3 stiller krav om, siden December
2013. Overgangsperioden udløber den 31. maj 2014.
Den nye DS 452 har skærpet kravet til isoleringstykkelser på
teknisk isolering. Som noget nyt stilles der krav om at bortisolere
rørophæng fra røret. Alternativt skal isoleringstykkelsen øges
med 30% - 50% for at kompenserer for energitabet som er ved
rørophænget. En så stor forøgelse af isoleringstykkelsen er i
mange tilfælde ikke praktisk muligt, fordi der fysisk ikke er plads
til de tykkere rør. At vælge den alternative løsning vil også fordyrer installationen væsentligt.

Danmat har i tæt samarbejde med tekniske isolatører og
VVS’ere, udviklet et rørophæng som løser problemet, og samtidig
er optisk og praktisk optimal.
”Vores mål var at komme med et produkt som er enkel at
installere, optisk pæn og nem at montere isolering ind til. Vi ser
ofte at VVS’erne som hænger rør op, ikke tager højde for den
foreskrevne isoleringstykkelse ind i projektet, når de udfører
arbejdet. Med det nye isolerede rørophæng kan de fysisk se,
hvor meget plads der skal være til naborøret, og sikre at DS
1102 (afstande til andre installationer) overholdes. Ligeledes har
vi talt med folk fra VVS branchen for at kunne leverer et metal

Udvendig rørdimension						Sortiment Danmat Rørophæng
Isoleringstykkelse

Ø

15

17

21

27

34

43

48

54

60

76

89

102

114

20 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

30 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40 mm

X

X

X

X

X

X

50 mm			 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60 mm				 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

70 mm					 X

X

X

X

X

X

X

X

X

80 mm						 X

X

X

X

X

X

X

X

90 mm							X

X

X

X

X

X

X

100 mm										X

X

X

X

Andre størrelser kan fremstilles på bestilling
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YSTEMS

THERMOCELL / FEELING WOOD

- ikke de billigste
men de bedste!
Vi søger landsdækkende isolatører som
seriøst vil varetage interessen for naturprodukterne Thermocell for indblæsning
og Feeling Wood i skiver.

ophæng som VVS’erne foretrækker” Fortæller Gerner Jørgensen
fra Danmat Iso Systems.
Det isolerede rørophæng består af en PUR isolering beskyttet af en skal af PVC. Samme type og farve som rør traditionelt
afsluttes med i byggeriet. PUR isoleringen er 2-delt med et klik
system, så isoleringen kan klikkes på røret imens metalbøjlen
monteres. PUR isoleringen er let konisk til hver side, så overlæget på PVC folien fra resten af røret automatisk tilpasses det
isolerede rørophæng.
Rørophænget leveres sammen med en traditionel metalrørbøjle, som passer på rørophænget, lige til at montere.
Produktet ventes at blive solgt gennem VVS grossister og
leverandører til VVS markedet.
Yderligere information kan findes på www.danmat.dk ■

Produkterne der har 35 års erfaringer
• er baseret på træfiber - FSC certificeret
• er perfekt til diffusionsåbne konstruktioner
• er behageligt og nemt at arbejde med
• har brandklasse B / DS2-d0
• er 100 % indholdsdeklareret
• er CE mærket
• er fugtregulerende
• leveres med kort leveringstid
Send mail til
info@thermocell.dk
Thermocell A/S
Næssundvej 423 A
7960 Karby
Thermocell producerer isoleringsmateriale i løsuld og måtter i både Danmark
og Sverige. Visionen er at blive en betydelig faktor inden for isoleringsmaterialer
på de Skandinaviske og Tyske markeder.

- Din isoleringsrådgiver
- Din totalleverandør

Landsdækkende service og lager
Altid de kendte
mærker på lager

Ballerup
Tlf. 7026 0636
Armadan ann DIB2013.indd 1

Kolding
Tlf. 7022 9933

Aarhus
Tlf. 7020 0122

®

www.armadan.dk
info@armadan.dk

-et selskab i

13-11-2013 10:25:16
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Generalforsamli

DIB – Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening kunne fejre 110
års jubilæum på deres ordinære generalforsamling, der blev holdt
den 23. maj 2014 på Hotel Hesselet, Nyborg. 37 ud af 42 medlemsvirksomheder viste DIB interesse og var repræsenteret på
generalforsamlingen.
Formanden Lars Graff, Isonord ApS omtalte bl.a. i sin beretning
at medlemstallet var reduceret fra 45 til 42. 8 virksomheder havde
forladt foreningen, hvoraf 4 var på grund af konkurs 2 på grund af
ophør. Til gengæld var der indmeldt 5 virksomheder:
• CMP Partners ApS, 4700 Næstved
•	Unitech Isoleringsteknik A/S, 9500 Hobro
•	Dan-Isoleringsteknik A/S, 9900 Frederikshavn
• Uldjysk Isolering A/S, 7430 Ikast
• DM Isolering ApS, 4295 Stenlille
Som alle blev budt velkommen i foreningen.
Lønsummen i medlemsvirksomhederne havde været faldende
siden finanskrisen indtraf i 2008 på ca. 400 mio. til det laveste
i 2011 på 307 mio. Kurven vendte i 2012 og lønsummen var
nu 340 mio. i 2013 en stigning på 23. mio. i forhold til året før.
Et positivt tegn for branchen, når aktiviteten i byggebranchen
generelt havde været afdæmpet. Hvad angår aktivitetsniveauet i
året fremover, forventes det at være uændret i positiv retning på
vedligeholdelse og renoveringsområdet, der ikke er så konjekturfølsomt.
På uddannelsesområdet lå efteruddannelsen stabilt på godt
300 kursusuger, hvorimod, der var en tilbagegang af indgåede lærlingekontrakter. I 2013 blev der indgået 20 lærlingekontrakter mod
31 året før, der dog også var det højeste antal i branchen.
Skolen i Audebo havde haft svært ved at ”afsætte” elever til
virksomhederne, som havde gennemført grundforløbet. Disse
elever ville desværre være henvist til uddannelse på skolerne – uddannelsesgarantien.
Formanden opfordrede derfor kraftigt til, at man ude i virksomhederne tog lærlinge ind, så branchen hele tiden havde en
veluddannet arbejdskraftressource. Det var ude i virksomheden, de
lærte faget, fik de praktiske færdigheder, rutiner og lærte at begå
sig på en arbejdsplads.
Kunne man ikke overskue at indgå kontrakt med en lærling i
hele uddannelsesperioden på godt 3 år, var der mulighed for at
binde sig til kortere forløb.
Formanden så positivt på skolereformen, der kunne give
erhvervsuddannelserne et karakterløft, og han noterede sig med
tilfredshed, at politikerne havde fået øjnene op for, at uddannelses-
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politik ikke alene var højere uddannelser, men at der også skulle
fokus på erhvervsuddannelserne, hvis udvikling og vores velfærdsposition skulle fastholdes.
DIB deltog også i DM i Skills, som blev afviklet i januar 2014 i
Aalborg. 48 fag var repræsenteret med godt 260 aktive lærlinge.
Skills blev besøgt af over 42.000. Af vores 4 deltagere vandt
Mathias Urth Mortensen fra Uldjysk Isolering konkurrencen med
mulighed for at gå videre til EM, der holdes 17. – 20. september
2014 i Krakow, Polen.
På Skills markedsføres den tekniske isolatøruddannelse og
formanden anbefalede medlemmer at deltage aktivt, når næste DM
i Skills 2015 finder sted i Bella Centeret i Købehavn i perioden 8. –
10. januar 2015.
Vi fik en ny 3-årig overenskomst gældende fra den 1. marts
2014. Desværre kunne vi ikke opnå enighed med 3F om fornyelsen,
så vi måtte have Mæglingsmanden til hjælp. Resultatet blev dog
stemt hjem med 77 % ja-stemmer på arbejdstagersiden. En overenskomstfornyelse med en behersket stigning i lønomkostningerne.
Kontrolfunktionen i OKTI - Oplysning og Kontrol af Teknisk Isolering bliver i dag udført af teknisk revisor Thomas Thorsen, der er
ansat hos EKJ Rådgivende Ingeniører A/S. OKTI’s kontrol fungerer
professionelt siden Thomas Thorsen tiltrådte i september 2013.
Det er frivilligt at få udført kontrol og få gavn af OKTI, men den nye
norm DS 452 stiller krav til uvildig kontrol af udført arbejde, hvilket
OKTI er den eneste på markedet, der tilbyder.
Alle projekter over en entreprisesum på 50.000 kr. indberettes.
Kontrol af tekniske isoleringsentrepriser omfatter følgende områder:
•	Korrosionsbeskyttelse samt isolering af køleinstallationer
•	Isolering af VVS-installationer, brandsikring af sprinklerinstallationer
•	Isolering af ventilation, brandsikring og komfort.
Udgangspunktet for kontrollen følger fremover den nye DS 452, 3.
udgave for teknisk isolering.
DIB har i OKTI-regi afholdt oplysningsmøder om DS 452 i samarbejde med leverandører.
Formanden brugte også en del tid på at informere om den nye
DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer 3. udgave det
danner grundlaget for teknisk isolering. Standarden træder endelig
i kraft pr. 30. juni 2014. Udgangspunktet for revisionen var, at
varmetabet skulle reduceres med 15 – 20 % , hvilket vil medføre, at
isoleringstykkelserne øges med 30 – 40 % og endda i flere tilfælde
også over 100 %. Herudover skal flere installationer isoleres, og
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INSTALL
PROFESSIONALITY
DEN SIKRE SYSTEMLØSNING
TIL ENERGIOPTIMERING
OG PERFEKT ISOLERING

der er stilles øgede krav til produkter og løsningers levetid
samt beskrivende montageanvisninger. Herudover et krav til
tredjepartskontrol.
Den øgede isoleringsdimension stiller øget pladskrav, og
her kan isolerede rørbæringer være en del af løsningen. Det
er i projekteringsfasen, der skal tages højde for det øgede
pladskrav og hvilken metode, man vil benytte sig af. Det
stiller krav til samarbejdet aktørerne imellem udbudsfasen,
ved projektgennemgangen og ved udførelsen.
Der er ingen tvivl om, at selvom revisionen af DS 452 har
været længe undervejs, ligger der et stort informationsarbejde foran både til de projekterende, producenterne og de
udførende.
DIB er også engageret i det internationale arbejde
FESI- European Federation of Association of Insulation
Contractors, der har fokus på uddannelse, energioptimering,
isoleringsprodukter og korrosion i forbindelse med isolering.
En del af FESI er EIIF, som har isoleringsvirksomheder og
producenter som medlemmer. EIIF har udarbejdet et energitjeksystem med en tilhørende anerkendt uddannelse.
Vores blad - Teknisk Isolering - udkommer 2 gange årligt
med teknisk faglige indlæg og omtale af nye produkter og
regler. Formanden opfordrede medlemmerne til at komme
med indlæg, artikler eller andet relevant til bladet eller en
annonce, idet bladets økonomi er baseret på annoncer.
Indskud og kontingent forblev uændret til DIB. Indskud til
foreningen er 1.000 kr. grundkontingent på 2.500 kr. plus
0,18 pct. af den totale lønsum dog minimum 7.500 kr. og til
OKTI et årligt fast kontingent på 10.000 kr.
To bestyrelsesposter blev udskiftet, idet Elin Niclasen
trådte ud af bestyrelsen tidligere på året og næstformanden
projektchef Niels Hansen, Norisol A/S havde ønsket, at
trække sig fra bestyrelsesarbejdet.
Den nye bestyrelse ser således ud:
• Formand, Direktør Lars Graff, Isonord ApS
• Næstformand, Bestyrelsesformand Sven Pers
Persolit Entreprenørfirma A/S
Bestyrelsesmedlemmer
• Direktør Peter Pedersen, CMP Partners ApS
• Direktør Ole Buhl, BV-Isolering v/Ole Buhl
• Salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S
• Direktør Anders Vestergaard, Uldjysk Isolering A/S

Ny Isoleringsstandard

DS452

pr. 1. juni 2014

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

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

Armaﬂex.com
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BYGGERIETS
ARBEJDSMILJØBUS
kører på sjette år

Arbejdsmiljøbusser.

I snart seks år har otte arbejdsmiljøkonsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus
hjulpet bygge- og anlægsvirksomheder,
arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere på byggepladserne med at skabe
sikre og sunde forhold på arbejdspladserne.
Alene i løbet af 2013 er der på landsplan gennemført 1.548 besøg i virksom-

Det er gratis at få besøg af en
konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvis virksomheden er
medlem af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
Alene sidste år fik Byggeriets
Arbejdsmiljøbus kontakt med
1.136 nye virksomheder og byggepladser
Arbejdstilsynet kan konstatere,
at arbejdsmiljøet er forbedret på
de byggepladser, som har fået besøg af Byggeriets Arbejdsmiljøbus
7.000 besøger årligt www.bambus.dk for at få mere information
om Byggeriets Arbejdsmiljøbus, få
kontakt til konsulenterne og for at
tilmelde sig nyhedsbrevet.
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heder og på byggepladser, hvor en af de
otte grønne arbejdsmiljøbusser har været
ude, og hvor konsulenten har haft fokus
på at løse de praktiske udfordringer, som
opstår lokalt.
En helt ny evaluering af konsulenttjenesten viser også, at der blandt virksomhederne og medarbejderne er stor
respekt for konsulenternes arbejde med
arbejdsmiljøforbedringer. Det skyldes i høj
grad den viden og praktiske tilgang, som
konsulenterne demonstrerer, når de er på
besøg:
”Kontakten og dialogen opleves som
både relevant og løsningsorienteret,
og det giver resultater i form af bedre
arbejdsrutiner og planlægning,” fortæller
Anders Kabel, der har været projektleder
i Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
siden starten i 2008.
Det er en hel stribe af byggebranchens
organisationer, der har etableret Byggeriets Arbejdsmiljøbus, og Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening besluttede
sammen med 3F at tilslutte også teknisk
isolering til Bam-bus med virkning fra
begyndelsen af 2010.
Blandt de otte konsulenter er det især
Peter Orby som arbejder med arbejdsmiljøet i forbindelse med teknisk isolering.
Tjenesten har ud over de otte fuldtidsansatte konsulenter også tilknyttet
forsker og et sekretariat placeret sammen med Byggeriets Uddannelser og
branchearbejdsmiljørådet for Bygge &

Anlæg. Sekretariatet ligger i Københavns
Nordvestkvarter, men de otte konsulenter
er placeret lokalt, så de nemt kan nå ud
til virksomheder over hele landet.
”I starten var vi nærmest helt ukendte,
og folk spurgte, om vi var sådan en slags
arbejdstilsyn,” fortæller Anders Kabel.
Men det tog ikke lang tid, før den mobile
konsulenttjeneste og de otte konsulenter
var både kendte og anerkendte på byggepladser og i virksomheder.
”Vi har virkelig flyttet både nogle holdninger og måder at arbejde på, når det
drejer sig om at bruge Arbejdspladsvurderinger (APV), planlægning og samarbejde
mellem mestre og svende om arbejdsmiljøet. Men vi har også været med til at
påvirke en lang række praktiske arbejdsgange fx ved at fokusere på adgangsveje,
oprydning og rengøring, brug af egnede
tekniske hjælpemidler osv.” siger Anders
Kabel.
Han oplever, at det er en klar fordel at
Byggeriets Arbejdsmiljø er sprunget ud en
del af partssystemet i byggeriet: ”Det er
et system, som man anerkender på byggepladserne, og det gør det nemt at ringe
til os, og dermed også meget nemmere
at få hjælp til de spørgsmål, som man
har om arbejdsmiljø. På den måde er der
heller ikke langt til at få skræddersyet
konkrete og praktiske løsninger til de
netop de arbejdsmiljøudfordringer, som
man står med.”
Men det er stadig en udfordring at ind-

arbejde de gode rutiner i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, mener Anders
Kabel. Det er nemlig ofte svært at få en
god arbejdsmiljøløsning til at blive en
fast del af kulturen på byggepladserne:
”Der er måske nok en tendens til, at man
glemmer de gode løsninger fra opgave til
opgave. Derfor sker det, at konsulenterne
skal begynde forfra. Men overordnet er
det også et billede, der stille og roligt
forandrer sig til det bedre.”
De områder, som har haft særlig
opmærksomhed fra konsulenerne på det
seneste, omfatter blandt andet: valg af
arbejdsmiljørepræsentant, byggepladsens
indretning, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, støv, trafiksikkerhed og tekniske
hjælpemidler og her i første halvår af
2014 er der rettet særlig fokus mod unge
og nyansatte.
I andet halvår af 2014 vil Byggeriets
Arbejdsmiljøbus gennemføre en særlig indsats mod de mange problemer
omkring støv på byggepladsen – ikke
mindst kvarts- og cementstøv. Det er et
problemområde som ikke mindst tekniske
isolatører kender til.
Det er aftalt med Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening og 3F Byggegruppen at Bam-bus i 2014 især vil arbejde

med følgende opgaver i forhold til teknisk
isolering:
•	at besøge branchens større virksomheder og herigennem få oplysninger om
byggepladser, der vil være relevante at
besøge,
•	at tilbyde virksomhederne at deltage på
fyraftensmøder med deres medarbejdere og ledere,
•	at være opmærksom på eventuelle
tekniske isoleringsarbejder i forbindelse
med den almindelige byggepladsrettede
besøgsaktivitet,
•	at deltage i organisationernes medlemsrettede aktiviteter,
•	at orientere arbejdsmiljørepræsentanterne i branchen om Bam-bus,
•	at opfordre byggelederne til at sikre at
isolatørerne bliver ordentligt introduce-

ret til byggepladsen allerede i forbindelse med opstarten af byggeprocessen
og at arbejdsområderne bliver klargjort
og støvsuget inden isolatørerne starter
deres arbejde på pladsen,
•	at være opmærksom på forhold som
vejrlig, adgangsveje, vinterforanstaltninger, belysning, velfærdsforhold mv. i
forbindelse med isolatørernes arbejde,
•	at inddrage branchen i den særlige indsats om støv, som Bam-bus gennemfører i anden halvdel af 2014.
Kontakt Peter Orby på 41 33 66 76 eller
po@bam-bus.dk , hvis I vil have besøg
af Bam-bus eller vil afholde et fyraftensmøde med arbejdsmiljø på dagsordenen
- eller hvis I har særlige arbejdsmiljøudfordringer, som I gerne vil have hjælp til at
finde en løsning på. ■

Anders Kabel,

Peter Orby,

Projektleder,

arbejdsmiljø-

Byggeriets

konsulent,

Arbejdsmiljøbus.

Byggeriets
Arbejdsmiljøbus.
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ISO-MESSEN
2014 i Köln
Årets ISO-Messe i Köln fandt sted d. 8-9 maj, hvor der som altid blev afholdt en
større tur med Rockwool, Armacell, Danmat, Armadan og Weiss Isolering.

Onsdag morgen mødtes deltagerne i
lufthavnen i Kastrup, hvorefter flyveturen
gik til Düsseldorf. Her blev alle indlogeret
på Hotel Maritim Köln, eftermiddagen var
til fri afbenyttelse og afslapning. Hen på
aftenen mødtes alle igen, for at gå ud og
spise, hvor Armacell stod for middagen.
Torsdag morgen var der afgang til ISOMessen.
ISO-Messen var i år repræsenteret
af de førende europæiske leverandører
inden for teknisk isolering samt tilbehør.
Her var blandt andet leverandører som
Rockwool, ISOVER, Knauf, Paroc, Armacell, Kaimann, Bohl, Sebald og mange
flere.
Armacell havde i år stor fokus på
rørgennemføringer (Armaprotect) og deres
ULTIMA produkt.

Ultima produktet er det første fleksible
isoleringsmateriale med lav røgudvikling
og øget personsikkerhed som er specielt
udviklet til HVAC-systemer i beboelse- og
erhvervsejendomme. Ultima opfylder kravene til bæredygtigt byggeri, og reducere
energitab og minimerer CO-udledningen.
Røgudvikling er et område der er meget
fokus på, hvorfor ultimaproduktet her
især skiller sig ud, med sin minimale
røgudledning.
Armaflex protect er en fleksibel brand
lukning og isolering til ikke-brændbare og
brændbare rør gennem brandsikre vægge
og lofter. Med Armaprotect har du en god
løsning til rørgennemføringer, som kan
monteres helt op til Ø75mm på plastrør
og alupexrør. Hertil er det ikke nødvendigt
at anvende en brandfuge, men blot en
helt almindelig mørtel/fuge omkring gennemføringen.

BOHL havde også i år en spændende
nyhed, som dog kun var en prototype.
BOHL forventer lancering til efteråret.
BOHL har konstrueret en svejsemaskine med Akku, det vil sige, at med
denne maskine har man nu mulighed for
både at svejse med ledning og batteri.
Batterilevetiden skulle eftersigende
være så kraftig, at man pr. opladning kan
svejse 400-500 svejsesøm.
Sebald som sælger PVC bøjninger og
folie havde dette år en stor stand i centrum af messen. Her var der blandt andet
også mulighed for at deltage i en konkurrence om et ophold, hvor den heldige
vinder fra Kirkeby Isolering løb af med
hovedgevinsten.
Efter en succesfuld messe blev alle
deltagerne afhentet i bus, hvorefter turen
gik til Düsseldorf lufthavn og videre til
København.

Weiss Isolering vil gerne
sige tak til kunder og
leverandører af dette
arrangement for en rigtig
god tur, og ser frem til
ISO-Messen 2016. ■
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Røropmærkning



Selvom opmærkning af rør ofte kun
er en lille del af en komplet isoleringsopgave, er den ikke desto mindre
yderst vigtig for de medarbejder der
skal arbejde omkring rørsystemet
efterfølgende. I kritiske situationer kan
røropmærkningen gøre forskellen på et
mindre uheld til en stor arbejdsulykke,
og netop derfor bør man altid sætte
fokus på dette.
Udover at korrekt opmærkning af
rør sikrer bedre indsigt i installationen,
til gavn i hverdag og ved uheld, så er
røropmærkningen lovpligtigt ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af
17/6-1994. Af bekendtgørelsen fremgår
det, at alle arbejdsgivere skal opmærke
rørsystemer, der indeholder farlige
stoffer og præparater, med en tydelig
mærkning med tekst og faresymbol.
Teksten på rørmærket skal som
minimum indeholde information om
indhold i røret, men evt. supplerende

oplysninger kan med fordel fremgå af
opmærkningen.
Lovgivningen kræver i dag at rør med
farlige stoffer, skal opmærkes med CLP/
GHS faresymboler i heldhold til REACH
direktivet. Krav om brug af faresymboler
på rørmærket, afhænger af rørindholdets klassificering, som fremgår af
produktdatabladet. Besøg evt Miljøministeriets hjemmeside for ydereligere
information om sammenhæng mellem
REACH og CLP.
En af de virksomheder der har specialiseret sig i rådgivning omkring korrekt røropmærkning er Ejnar C. Kjeldsen
A/S, som igennem mange år har hjulpet
små og store virksomheder med løse
den type opgaver.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse
kræver at opmærkningen skal placeres
synligt, med passende mellemrum og
som minimum ved ventiler, skillevægge
og samlinger.

Af Anne Hornhaver, Ejnar C. Kjeldsen A/S

Bekendtgørelsen informerer intet
om hvilke farver der skal anvendes på
opmærkningen, men mange virksomheder vælger i dag at følge enten DIN
2403 eller DS 134 standarden, som
afdækker de hyppigst anvendte industrisubstanser. Sikkerheden kan forøges
ved tydeliggørelse af flow-retningen,
selvom dette heller ikke er omfattet af
bekendtgørelsen.
Rør i industrien forekommer i alle
størrelser indeholdende mange forskellige substanser og hvert anlæg stiller
nye krav til opmærkningen. Så at finde
frem til den helt rigtige løsning til den
enkelte virksomhed, samtidig med at
alle lovmæssige krav overholdes, kan
til tider være en udfordring. Derfor kan
det ofte betale sig at samarbejde med
en virksomhed som Ejnar C. Kjeldsen
A/S, i bestræbelsen på at få den mest
optimale røropmærking. ■

7 Lærlinge fra Audebo
mangler læreplads
På AMU-Center Nordvest-Sjælland i
Audebo er der pt. 7 lærlinge, der har
gennemført grundforløbet for teknisk
isolering. Lærlingene har bopæl i Allerød, Esbjerg, Farum, Holbæk, Ishøj,
Kokkedal og Nykøbing Sjælland.
Fra DIB skal vi opfordre virksomhederne til at tage en lærling for at sikre
velkvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
AMU-Center Nordvest-Sjælland i Audebo kan kontaktes for oplysninger om
eleverne og hvilke muligheder der er for
kortere eller længere aftaleforløb.
Kontakt praktikpladsvejleder Knud
Jeppesen, der vil være behjælpelig
med vejledning om indgåelse af lære
kontrakter. Knud Jeppesen træffes på
telefon 2075 0125 eller centerets
telefon 5945 5100.
Ordinær uddannelse
Hele uddannelsen som teknisk isolatør

varer mellem 2 år og 9 måneder og 3 år
og 3 måneder med 35 ugers skoleundervisning. Der kan dog godkendes
merit (forkortelse af uddannelsen) for
tidligere uddannelse eller erfaring.
Dette gælder dog ikke for de 7 omhandlede lærlinge.
Kombinations- eller kort
uddannelsesaftale
Hvis virksomheden er specialiseret i en
sådan grad, så den ikke kan uddanne
en lærling alene, kan der indgås kombinationsaftale med en anden virksomhed. Kan virksomheden ikke påtage sig
ansvaret for hele uddannelseslængden,
kan en kort uddannelsesaftale være
løsningen.

nelse gennem skolepraktik, der foregår
på skolen.
Når eleven er optaget i skolepraktikordningen kan eleven blive sendt ud i
virksomhedsforlagt undervisning i kortere perioder uden lønforpligtelse for
virksomheden. Denne mulighed er dels
etableret for at introducere eleven for
virksomheden med formålet at indgå
lærekontrakt for den resterende del af
læretiden dels for at give lærlingen en
mulighed for at få lidt praktisk byggepladserfaring i sin uddannelse.
Du kan læse mere om uddannelsen,
godkendelse som praktikvirksomhed,
indgåelse af lærekontrakt, merit,
aflønning, logbøger og skoleophold på
http://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/teknisk-isolatoer.aspx. ■

Skolepraktik
Får ovennævnte 7 lærlinge ikke en læreplads, vil de være henvist til uddan-
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juni 2014 for
Medlemsfortegnelse - december
2013 for
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk

Greens Teknisk
v/Per Green
Grenaa
IsoleringIsolering
A/S
Blegevej 342· ·8300
Nygårdsvej
8570Odder
Trustrup
25111916 · Fax 86334868
Tlf. 86334202
per@gtisolering.dk
jonas@grisolering.dk
www.gtisolering.dk
www.grenaaisolering.dk

Nykjær
Isolering
NORISOL
A/S A/S
Hollufgårdsvej
206 · Frederikshavn
5220 Odense SØ
Langerak 85 · 9900
Tlf. 66158081
70117744 · Fax 66155081
98429117
kn@nykjaer-isolering.dk
info@norisol.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.norisol.dk

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

Grenaa
Isolering
H
H Isolering
A/SA/S
Nygårdsvej72
2 ·· 8570
Geminivej
2670 Trustrup
Greve
86334202 · Fax 46150486
86334868
Tlf. 46150872
jonas@grisolering.dk
kontakt@hhisolering.dk
www.grenaaisolering.dk
www.hhisolering.dk

Nytech
Isolering
NORISOL
A/S A/S
Adgangsvejen
6700Skovlunde
Esbjerg
Mileparken 139· ·2740
Tlf. 75138333
70117744 · Fax 75457444
70127744
jegh@nytechisolering.dk
prje@norisol.dk
www.nytechisolering.dk
www.norisol.dk

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

H H Isolering
A/S v/Carsten Klæbel
Hvidovre
Isolering
Geminivej 72
Greve
Odysseus
Alle· 12670
· 2650
Hvidovre
46150872 · Fax 46150486
Tlf. 22621760
kontakt@hhisolering.dk
hvidovre.isolering@gmail.com
www.hhisolering.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
Hvidovre
Isolering
v/Carsten
Klæbel
Ole
Rømers
Vej 12B
· 3000 Helsingør
Odysseus
Alle 1 · 2650 Hvidovre
Tlf.
31705828
Tlf. 22621760
info@ibtisolering.dk
hvidovre.isolering@gmail.com
www.ibtisolering.dk

Olaf
BahnA/S,
Isolering
A/S
NORISOL
FREDERICIA
Pi
1 · 8382 Hinnerup
Værkstedsvej
1 · 7000 Fredericia
Tlf. 86210099
70117744 · Fax 86215114
75922664
isolering@olaf-bahn.dk
fredericia@norisol.dk
www.olaf-bahn.dk
www.norisol.dk

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

Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Nykjær Isolering
A/S
Lindøalleen
103
· 5330
Munkebo
Hollufgårdsvej
206
· 5220
Odense SØ
Tlf. 65974450
66158081 · Fax 65976780
66155081
persolit@persolit.dk
kn@nykjaer-isolering.dk
www.persolit.com
www.nykjaer-isolering.dk

Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk

IBT Isolering
v/ Christian
Visby
IKAS
ISOLERING
A/S
Ole Rømers
· 3000 Helsingør
Axel
Gruhns Vej 12B
16, Holme
Tlf. 31705828
8270
Højbjerg
info@ibtisolering.dk
Tlf.
86272877 ·Fax 86272908
www.ibtisolering.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.dk
IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE
8270 Højbjerg
Hammeren
10 · 6715 Esbjerg N
86272877 ··Fax
Tlf. 75168100
Fax86272908
75167530
bc@ikas-isolering.dk
j.kynde@get2net.dk
www.ikas-isolering.dk
www.jorgen-kynde.dk

Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk

ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE
Isonord
ApS
Hammeren
1048
· 6715
Esbjerg
N
Nyholms
Allé
· 2610
Rødovre
75168100 · Fax 75167530
Tlf. 60759040
j.kynde@get2net.dk
mo@isonord.dk
www.jorgen-kynde.dk
www.isonord.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp
Byvej 147
N
Lindøalleen
103· 6715
· 5330Esbjerg
Munkebo
Tlf. 70200613
65974450 · Fax 70200631
65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

BIS Industrier,
Filial af BIS Industrier AS, Norge
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
www.bis-industrier.no

Isonord
ApS v/Kim Thomsen
K.T.
Isolering
Nyholms Allé 48
Heimdalsgade
39· 2610
· 2200Rødovre
København N
60759040 · Fax 43461145
Tlf. 43461147
mo@isonord.dk
kontakt@ktiso.dk
www.isonord.dk
www.ktiso.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen
10· ·9400
2670Nørresundby
Greve
Østre Fælledvej 17
Tlf. 43691111
96321030 · Fax 43691455
96321039
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

K.T. Isolering
KAEFER
ApS v/Kim Thomsen
Heimdalsgade3,39
· 2200
København
N
Blytækkervej
Erritsø
· 7000
Fredericia
43461147 · Fax 76201329
43461145
Tlf. 76201320
kontakt@ktiso.dk
info@kaefer.dk
www.ktiso.dk
www.kaefer.com

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2 · 57100
Vejle
Flakagervej
· 4400
Kalundborg
75821722 · Fax 59517825
75821973
Tlf. 59516320
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
PM
Teknisk
Isolering ApSA/S
Tarp Byvej
· 6715
Esbjerg N
Skelvej
20 147
· 2640
Hedehusene
70200613 · Fax 46597079
70200631
Tlf. 46560100
persolit@persolit.dk
pmtek@pmtek.dk
www.persolit.com
www.pmtek.dk

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

Persolit Entreprenørfirma
A/S
POLY-CAP
ApS
Glerupvej 22A, 22
2610
Rødovre
Vintapperbuen
· 4070
Kirke Hyllinge
43691111 ·– Fax
Fax 46403054
43691455
Tlf. 46404751
persolit@persolit.dk
poly-cap@mail.dk
www.persolit.com

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

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

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

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
CMP Partners ApS
Militærvej 3 · 4700 Næstved
Tlf. 4045 8889
teknisk-isolering@post.dk
a/s
dan-isoleringsteknik A/S
bygn. 14
Havnepladsen 12, bygn.14
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
niels@dan-isoleringsteknik.dk
dan-iso@mail.tele.dk
www. dan-isoleringsteknik.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
Delta Teknisk Isolering
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød
Tlf. 40504434
mr@delta-isolering.dk
DM Isolering
ApS		
Greens
Teknisk
Isolering v/Per Green
Assentopvej
4295
Stenlille
Blegevej
34 ·17,
8300
Odder
59517200
Tlf. 25111916
fn@fnrevision.dk
per@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk
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NORISOL A/S
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Nytech Isolering
A/S
Østre
Fælledvej
· 9400
Nørresundby
Adgangsvejen
9 17
· 6700
Esbjerg
Tlf. 96321030
75138333 · Fax 96321039
75457444
persolit@persolit.dk
jegh@nytechisolering.dk
www.persolit.com
www.nytechisolering.dk
Persolit
Entreprenørfirma
Olaf Bahn
Isolering A/S A/S
Diskovej
2 · Hinnerup
7100 Vejle
Pi 1 · 8382
Tlf. 75821722
86210099 · Fax 75821973
86215114
persolit@persolit.dk
isolering@olaf-bahn.dk
www.persolit.com
www.olaf-bahn.dk

Randers
Isolering
A/SApS
PM Teknisk
Isolering
Fuglebakken
1, Randers
By
Skelvej 20 · 2640
Hedehusene
8900
Randers C
Tlf. 46560100
· Fax 46597079
Tlf.
86410201 · Fax 86406222
pmtek@pmtek.dk
info@randers-isolering.dk
www.pmtek.dk
www.randers-isolering.dk
POLY-CAP ApS
Rørbæk
Isolering
Vintapperbuen
22 · 4070 Kirke Hyllinge
v/Anders
Vangsgaard
Ramsing
Tlf. 46404751
· Fax 46403054
Orebyvej
42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
poly-cap@mail.dk
Tlf. 22468363
ramsing@os.dk
Randers Isolering A/S
www.roerbaek-isolering.dk
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
S
ISOLERING· A/S
Tlf.R86410201
Fax 86406222
Ringstedvej
178C, Kvanløse
info@randers-isolering.dk
4300
Holbæk
www.randers-isolering.dk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
Rørbæk Isolering
www.sriso.dk
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
SAKI
Isolering ApS
Tlf. 22468363
Gunnar
Clausens Vej 26A
ramsing@os.dk
8260
Viby J
www.roerbaek-isolering.dk
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
S R ISOLERING A/S
www.saki-as.dk
Ringstedvej 178C, Kvanløse
4300 Holbæk
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Tlf. 59183701
· Fax 59183132
Hvinningdalvej
84 · 8600 Silkeborg
s.r.isolering@mail.tele.dk
Tlf.
86816722 · Fax 86816712
www.sriso.dk
silkeborg-isolering@mail.dk
SAKI Isolering ApS
SN
Gruppen
A/S Vej 26A
Gunnar
Clausens
Ellekær
7 ·J2730 Herlev
8260 Viby
Tlf. 39690692
40595433 · Fax 39690662
86545533
sngruppen@email.dk
isolering@saki-as.dk
www.sn-gruppen.dk
www.saki-as.dk
Svale
Isolerings
Entreprise ApS
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Frøslev
Bygade84
21,· Frøslev
Hvinningdalvej
8600 Silkeborg
4660
Store Heddinge
Tlf. 86816722
· Fax 86816712
Tlf.
27634949
silkeborg-isolering@mail.dk
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Svale Isolerings Entreprise ApS
Terton
Frøslev ApS
Bygade 21, Frøslev
Industriholmen
80 · 2650 Hvidovre
4660 Store Heddinge
Tlf. 38791133
27634949 · Fax 38790055
morten@terton.dk
svaleisoleringentreprise@gmail.com
www.terton.dk
Terton ApS
UNITECH
Isoleringsteknik
A/S
Industriholmen
80 · 2650 Hvidovre
Lupinvej
5, Bygning
Hobro
Tlf. 38791133
· Fax3,9500
38790055
Tlf.:
98512009
morten@terton.dk
info@unitech-isolering.dk
www.terton.dk
www.unitech-isolering.dk
Uldjysk Isolering A/S
Vimo
Isolation ApS
Ellehammervej
3, 7430 Ikast
Hedebyvej
4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 21996658
Tlf.
40325056
kontakt@uldjysk.dk
mail@vimoisolation.dk
www.uldjysk.dk
www.vimoisolation.dk
UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
Tlf.: 98512009
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
NORISOL A/S
med udførelse af teknisk isoleringsopgaver, udover de traditionelle
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
opgave typer inden for branchen, er Unitech Isoleringsteknik speTlf. 70117744 · Fax 70127744
prje@norisol.dk
Følgende firmaer er pr. 1. april blevet
medlem
af Danske
isoleringsfirmaers
Brancheforening.
cialister
i udførelse
af køleisolering
med polyureathanskum
på rør,
www.norisol.dk
tanke og kølerumsisolering. Unitech Isoleringsteknik A/S ejes og
Uldjysk
Isolering A/S
NORISOL
A/S, FREDERICIA
ledes af Hardy Christensen (direktør), Rene Christianesen, Michael
Værkstedsvej
1 · 7000 Fredericia
Ellehammervej
3 · 7430 Ikast · Tlf.Rasmussen
21996658og· Ole
kontakt@uldjysk.dk
· www.uldjysk.dk
Sørensen som er projektledere.
Tlf. 70117744 · Fax 75922664
fredericia@norisol.dk
Velkommen i DIB!

Nye medlemmer i DIB

www.norisol.dk
DM Isolering

ApS
Assentopvej 17 · 4295 Stenlille · Tlf. 59517200 · fn@fnrevision.dk



Velkommen i DIB

2014/2015
Aktivitetskalender 2013/2014
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
17. - 20. den
september
Torsdag
23.-25. 2014
januar 2014

Europamesterskab
for lærlinge
Skills, Gigantium,
Aalborg - Krakow, Polen

17. - 20. september 2014
Fredag den 14. februar 2014

FESI, efterårsmøde - Krakow, Polen
Svendeprøve, afslutning, AMU Kolding

12. september 2014
Fredag den 14. marts 2014

Svendeprøve, afslutning - EUC Kolding
Svendeprøve, afslutning, EUC Nordvestsjælland

12. september 2014
Onsdag den 26. – 29. marts 2014

Svendeprøve, afslutning - EUC Nordvestsjælland
FESI, forårsmøde, Oulu, Finland

30. september 2014
Torsdag den 8. – 9. maj 2014

DI generalforsamling - København
Iso 2014 Køln

7. november 2014
Primo juni 2014
Primo december 2014

Medlemsmøde med Isover - Byggecentrum, Middelfart
DIB Teknisk Isolering udkommer
Tema: DS452
DIB Teknisk
Isolering udkommer
Tema:Deadline
Uddannelse
ogmaj
DS 452
primo

8. – 10.den
januar
- Bella
Center,
København
Fredag
23. 2015
maj 2014, kl. 14.00 Skills DIB
Ordinær
Generalforsamling
Hesselet, Nyborg
13. januar 2015
OKTI - Rådsmøde - DI
Onsdag 17. - 20. september 2014

Europamesterskab for lærlinge i Krakow, Polen

Teknisk Isolering: Næste blad udkommer primo december 2014. Der er deadline primo november 2014.
Hvis du har bidrag til en artikel eller vil indrykke en annonce, så kontakt redaktør John Kristensen
på mail jkrprojekt@gmail.com eller på telefon 6170 4960.
Ja, jeg vil gerne modtage
Stilling:
Ja, jeg vil gerne modtage
Navn:
Stilling:
Firma:
Navn:
■ Firmaadresse:
Firma:
■ Privatadresse:
■ Firmaadresse:
Postnr.:
By:
■ Privatadresse:
Telefon:
Postnr.:
By:
E-mail:
Telefon:
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, hams@di.dk
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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De klæder hinanden

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

