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Rockwool Universal Rørskål

NU ENDNU
STRRE
T
SORTIMENT
Markedets mest
alsidige rørisolering,
dækker nu dimensioner
til stort set
enhver opgave.
Her ser du det nye og større produktprogram
med rørdiameter op til 114 mm,
og hvor mange rørstykker der er i hver kasse.
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Universal rørskål med tape
- endnu hurtigere montage
• Med selvklæbende tape på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af varmerør
og til kondensisolering
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Forsidefoto
Forsidebilledet er lånt fra Norisol, og forestiller kølerør og
brandlukninger i DR byen. Rørene er isoleret med Hygrowiksystemet, beklædt med specialfremstillet alupap og brandgennemføringerne er lukket med brandplader, forsynet med
brandmaling og fuget med brandmastik til fuldstændig tæthed.

Formanden har ordet
Af Lars Graff, Formand december 2007

For at få et samlet indtryk
af kvaliteten af det udførte
tekniske isoleringsarbejde i
Danmark har Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering besluttet at stille en
række gratis kontrolbesøg til
rådighed for bygherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører. Kampagnen omfatter
ikke kun DIB medlemmer, da
vi jo allerede kontrolleres af
TÜV, men vil blive markedsført over for FRI, Tekniq samt
Bygherreforeningen. Det bliver
spændende at få et samlet
billede af kvaliteten af det
udførte tekniske isoleringsarbejde og jeg opfordrer alle
medlemmer til at kontakte
sekretariatet, såfremt man har
kendskab til sager, der kan
kontrolleres.
Byggebranchen i Danmark har
aldrig haft et større aktivitetsniveau, end det vi har oplevet i

2007. Dette har haft en positiv
effekt på DIB's medlemmer,
som har haft fulde ordrebøger
men også samtidig oplevet
mangel på arbejdskraft. Det
attraktive høje aktivitetsniveau
har tiltrukket udenlandske
spillere og udenlandsk arbejdskraft til det danske marked.
Dette bevirker, at vores branche
står over for nye udfordringer
i 2008, især hvor aktiviteten
inden for byggeriet nu er
stagneret.
På trods af årets travlhed har
vi formået at samle medlemmerne til flere spændende
aktiviteter i årets løb. Repræsentanter fra producenter og
leverandører støttede op om
DIB's studietur i oktober, som
gik til Andalusien. I Sydspanien
er der i modsætning til Danmark dejlig varmt næsten hele
året rundt, hvilket medfører
få tekniske installationer. Kun

behovet for køleisolering er
stort, men man har ikke behov
for opvarmning.
I begyndelsen af november
holdt DIB sit årlige medlemsmøde, denne gang i samarbejde med Rockwool A/S.
Nye brandregler har skærpet
interessen i byggeriet for
passiv brandsikring, herunder brandlukning af rør og
kabelgennemføringer. Dansk
Brand og Sikringsteknik, DBI
viste mødedeltagerne med
konkrete eksempler, hvor stor
betydning korrekt udførte
brandlukninger har i tilfælde
af brand. Den øgede fokus
på brandsikring kan være et
spirende forretningsområde
for flere af DIB's medlemmer,
som da også blev opfordret
til at anvende Rockwools nye
brandtætningssystem Conlit
til markedsføring af deres
virksomhed.

DIB sætter fokus på passiv brandtætning i en artikel
skrevet af Allan Ploug, som
beskriver teori og praksis, hvor
lov og regler siger et, men alt
for mange steder overtrædes
disse groft med øget risiko
for, at ilden breder sig meget
hurtigt.
I det nye år skal DIB sammen
med Det Faglige Udvalg stå for
planlægning og gennemførsel
af europamesterskabet for isoleringslærlinge, som finder sted
på Rådhuspladsen i København
den 3.-6. september 2008.
Samtidig afholder DIB et medlemsseminar i Dansk Industri,
hvor man er velkommen til at
besøge lærlingekonkurrencen
på Rådhuspladsen.
Med disse ord vil jeg gerne
takke alle for det forgange år
og ønske alle et rigtig godt
nytår.

DIB og branchens aktivitetskalender
Den 26. - 29. februar 2008

”Byggeri 2008”

Fredericia Messecenter, Fredericia

Den 4. - 6. april 2008

“Byg & Bolig i Bella”

Bella Center, København

Den 10. - 12. april 2008

Studietur til “ISO ‘08”

Weisbarden, Tyskland

Den 25. april 2008

DIB generalforsamling 2008

Hotel Koldingfjord, Kolding

Den 3.-5. september 2008

FESI generalforsamling og
Europæisk lærlingekonkurrence

Rådhuspladsen, København

Den 5. september 2008

DIB medlemsseminar

Industriens Hus, København
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Kontrolbesøg i elefanthuset på Frederiksberg
På en kold dag i november var Tüv på kontrolbesøg hos Roskilde
Isolering, der i øjeblikket
er i gang med at isolere
det fremtidige hjem for
Københavns største dyr,
elefanterne i Zoo.

En futuristisk oase
For tiden er Roskilde Isolering
sat på en lidt anderledes opgave. Idet de står for isoleringen af det 3500 m2 store
elefanthus i København Zoo,
tegnet af den verdensberømte

britiske arkitetekt Norman
Foster, der med udganspunktet
"en futuristisk oase" har valgt
at opføre det fremtidige elefanthus i en cirkulær bygningsstruktur. Dette bestående af to
gigantiske glaskupler, der ikke
blot har bidraget til en anormal struktur, men også til en
ekstarordinær oplevelse for de
ansatte hos Roskilde Isolering.

Her ses den cirkulære bygningsstruktur, med den gigantiske
glaskupel, som gør strukturen i elefanthuset ekstraordinær.

Plads til isoleringen
For Roskilde Isolering har isoleringsarbejdet igennem hele processen foruden den anormale
bygningsstruktur, også været

Et tydeligt eksempel på hvor god plads der har været til isoleringen.

kendetegnet ved, at der har
været god plads til isoleringen,
hvilket har gjort det lettere at få
rørerne isoleret ideelt. "Dette er
et resultatet af en optimal planlægningsfase", fortæller Bjarne
Sørensen, som er indehaver af
Roskilde Isolering. Han fortæller også, at grundet den gode
plads, har det været muligt at
benytte færdigstøbte aluminium
kapper til isoleringen i teknikerrummet. Disse færdigstøbte
aluminium kapper er lavet af
bøjninger støbt på enten 45 eller 90 grader og er en arkitektonisk løsning, der er udvalgt
for at få den ydre isolering til at
fremstå bedst muligt.

Optimalt
isoleringsarbejde
Denne gode plads forårsagede,
at isoleringsarbejdet var udført
optimalt, hvilket Kontrolordningen kunne konstatere på deres
visit i det afrikanske terrakottafarvede elefanthus. Der var
ingen afvigelser, og isoleringsarbejdet blev gennemgået uden
bemærkninger, hvilket tillige
med den terrakottafarvede
bygning næsten fik savannah
stemningen frem på den kolde
november morgen i Københavns zoo.
Ditte Duus Gjessing

Norisol A/S opkøber stor norsk virksomhed
Danskejede Norisol, der er en af
Skandinaviens største leverandører af teknisk isolering, har
opkøbt norske NSL ISO Gruppen der tæller ca. 500 ansatte
og omsætter årligt for 300
millioner NKR. Dermed styrker
Norisol sin position og tager
yderligere et skridt på vejen
mod at blive markedsledende i
Norden.
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Forventet øget
omsætning
Med opkøbet satser Norisol
på at opnå en synergieffekt
mellem de to virksomheders
mangeårige erfaringer og
viden inden for projektopgaver
samt vedligeholdelsesarbejde.
Norisol Norge har stået stærkt
på onshore-installationer, mens

NSL ISO Gruppen har stor ekspertise på offshore-markedet.
Administrerende direktør Peter
Stenderup Jensen forventer
derfor en stigende omsætning,
så koncernen efter købet når
ca. 900 millioner DKK i 2008.
Fyringer er ikke en del af
planen, "tværtimod regner vi
med at ansætte endnu flere

kompetente medarbejdere",
fortæller Peter Stenderup
Jensen.
Han understreger desuden, at
købsprocessen har været ført
i en positiv dialog, at begge
parter er tilfredse med aftalens
udfald, og at de desuden er
enige om ikke at offentliggøre
købsprisen.

DIB's årlige medlemsmøde
på hotel Grand Park
Igen i år takker DIB for
den store tilmeldning
til årets medlemsmøde
og for den aktive
debat, der udspandt
sig på baggrund af
branchens nye tiltag
for isoleringsområdet,
præsenteret af Rockwool
og bestyrelsen.

Vanen tro blev årets medlemsmøde introduceret af
formanden, der sammen med
Rockwool's produktleder, Erling
Olsen, kort opridsede dagens
forløb og bød velkommen til
det store antal fremmødte
medlemmer.

Conlit brandlukningssystem
Herefter fremlagde og oplyste afdelingschef i DBI, Ib
Bertelsen, om de generelle
komplikationer ved brandisolering af bygninger og vægtede
betydningen af en brandtæt
isolering. Endvidere oplyste han
om den nuværende situation
på brandisoleringsområdet
og fremviste eksempler på en
både korrekt og fejlagtig udført
brandisolering. Dette blev især

påvist på baggrund af de seneste års stigende interesse vedrørende en skærpet brandsikring
af bygninger, hvilket også var
begrundelsen for lanceringen af
Conlit, Rockwools nye brandlukningssystem.
Erling Olsen introducerede
Conlit systemet, og forklarede
at teorien bag produktet er
at kombinere den almindelige rørisolering med specielle
isoleringsprodukter, som er
nødvendige i alle former for
brandlukning. Søren Glenstrup,
salgskonsulent fra Rockwool
opfordrede derefter medlemmerne til at bruge systemet i
markedsføringen af deres firma.

Bøge Frank fra Rockwool den
korrekte benyttelse af skiven.

Nyt fra DIB
Efter frokosten fremlagde Lars
Graff, formand for DIB, seneste
nyt fra bestyrelsen og kunne
b.la. fortælle, at der pr. 27.
september 2007 var indberettet
376 projekter til Oplysnings- og
Kontrolordningen, og at der i
94% af tilfældende var givet
et "A".
Endvidere fortalte han, at bygherrer, rådgivende ingeniører
og entreprenører som et nyt
tiltag nu tilbydes gratis kontrol
af tekniske isoleringsopgaver.

Efterfølgende blev arbejdet
med den nye prisliste fremlagt,
inden Rockwool sluttede af
med at beskrive den aktuelle
leveringssituation og den kommende tids leveringer. Dette var
afrundingen på mødet, da Johan
Peter Paludan fra Instituttet for
Fremtidsforskning desværre var
forhindret i at deltage i medlemsmødet på grund af en væltet lastvogn på Storebæltsbroen.
I stedet blev deltagerne tilbudt at
smage på årets første julebryg.
Vi takker alle deltagerne for et
godt medlemsmøde og aktiv
debat.
Ditte Duus Gjessing

Afstandsskiven
Herefter redegjorde Birger
Christiansen fra Tekniq for
vigtigheden i at afsætte plads
til isoleringen, og introducerede
i denne forbindelse et værktøj,
hvis formål er at sikre en korrekt udførelse af det tekniske
isoleringsarbejde. Dette værktøj
kaldes for afstandsskiven og
har især til opgave, at gøre
det nemmere at overholde
isoleringskravene iht. DS 452.
Efterfølgende fremviste Kristian

I pausen var det muligt, at stille spørgsmål om Conlit, Rockwools
nye brandlukningssystem.
DIB Teknisk Isolering
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Passiv brandtætning i teori og praksis
Som entreprenør,
der dagligt udfører
brandtætning om
installationer, oplever vi
området som 2 verdener.
Love og regler siger et,
men alt for mange steder
overtrædes disse groft
og med øget risiko for,
at f.eks. skolebørn kan
indebrænde.
Lovmæssigt er der ingen tvivl
– alle gennembrydninger i
bygningsmateriale skal lukkes,
så der ikke sker en forringelse
af brandmodstandsevnen. Som
bygningsfolk kan vi ikke forhindre, at en syg person prøver
på at brænde en skole af. Men
vi kan ved at ændre praksis,
kontrol og viden forhindre, at
branden spreder sig så hurtigt,
at flere kommer i fare, og at
omkostningerne til udbedring
løber løbsk.

Projektfasen
Arkitekter, ingeniører og
myndigheder sørger altid for,
at bygninger er delt i brandsektioner og brandceller samt

BS- og BD-konstruktioner. Der
ofres også penge og kræfter på
branddøre mm. Kommer man
til beskrivelsen af brandtætning
af konstruktionsgennemføringer, knækker filmen ofte. Vi ser
bl.a. fejl som:
• brandtætningen er overhovedet ikke omtalt i projektet
• man har måske beskrevet,
at det enkelte fag selv skal
lukke huller efter sig, hvilket
medfører, at arbejdet ofte
udføres af uøvede folk eller
helt udelades
• man vælger ikke produkt- og
tætningstype for entreprenøren og får derfor ofte en billig
og brugeruvenlig tætning
samt forskellige tætninger om
f.eks. vandrør og ventilationskanaler
I tilfælde af brand afgiver alle
materialer ikke lige meget røg
og giftige gasser. Der er også
stor forskel på materialernes
næring til ilden. Det er svært
at finde elkabler, som ikke
indeholder PVC og gummi
mm., men ved valg af isoleringsmateriale på kanaler og

Her ses et eksempel på en brandlukning udført af Allan Ploug A/S
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VVS-rør er der rig mulighed for
at undgå tjærepap, plastik samt
pap og lærred. De er alle yderst
brandfarlige. I Danmark har vi
tradition for at bruge disse materialer, og selv om vi har set,
hvilke skader det kan medføre,
når det brænder, er det yderst
sjældent, at vi bevidst vælger
alternativer som alufolie, metal,
glasvæv mm.

nogle er gule andre røde – det
er svært at vælge, og man kan
ikke vide alt. For en tilfældig
bruger er det uoverskueligt.
Hvis du er helt på glatis, så
kan interesseforeningen DFPB
”Dansk Forening for Passiv Brandtætning” eventuelt
kontaktes. Foreningen består
af producenter, forhandlere og
entreprenører.

Udførelse

Kontrol – mærkning –
certifikat

Som det er nu, vil f.eks. VVSog El-entreprenøren ofte være
forpligtiget til at lukke om egne
huller. Det kan give grænseproblemer, for hvem skal tage
initiativ til lukning af et fælles
hul. Uenigheden resulterer
måske i, at loftet bliver lukket,
og det åbne hul helt glemt.

Produkter
Der findes et antal af forskellige produkter til brandlukning
om installationer. En del af dem
er MK godkendte og dermed
også løsningsmodeller. Nogle
produkter er dyre, andre billige,
nogle er bløde andre hårde,

Hvis en byggesag er planlagt,
så brandlukningsentreprenøren
lukker alle huller om både VVS,
el, ventilation mm., kan der
etableres et logisk nummersystem, så hver lukning er en
entydig, dvs. lukningen har et
nr., og dette nr. er markeret på
tegninger. Vi har eksempler på,
at f.eks. et alarmfirma ringer og
beder os reparere lukning nr.
XX 488. Det viser, at udviklingen går den rigtige vej.
Det er i øvrigt et krav i MKgodkendelserne, at lukninger
er mærket. Samtidig advarer
de kommende installatører om,
at de ikke blot må lave hul til
nye installationer, uden at der
lukkes igen.
De større firmaer har egne
certifikatordninger og uddannelse. Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening, DIB (dibnet.
dk) har etableret en kontrolordning, der blandt andet kontrollerer brandtætninger udført af
foreningens medlemmer. Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering, OKTI (oktekniskisolering.dk) kan kontaktes
på telefon 3377 3753.
En meget stor del af dårligt lukkede huller opdages ved, at der
trænger lugt fra det ene lejemål
til det andet, eller naboer klager over støj. Når man så kigger
ind i installationsskakten, er der
måske mere eller mindre helt
åbent ind til naboen. Dette er
også en ren brandfælde.

Procesanlæg
og ombygninger
Mange maskinmestre kender
den panik, der er i en shutdown periode, hvor et større
procesanlæg skal ombygges og
renoveres på 3 ugers sommerferie. Ofte resulterer det i, at
huller ikke lukkes kontinuert,
og at der til sidst er så mange
installationer, at det er umuligt
at foretage en 100 % rigtig lukning. Her kommer erfaringen
ind. Hvis man rådgiver sig med
de erfarne entreprenører, vil det
ofte være muligt at finde en
acceptabel løsning. Det, at der
ikke opnås en 100 % lukning,
får være, men en 60–80 % forbedring er betydelig bedre end
et helt åbent hul. Det vil altid til
en vis grad forsinke branden.

IT og fødevarer
Vi har specielt i IT-branchen
og fødevareindustrien set

resultater af fortidens synder.
Det er ikke endt med, at åbne
huller giver adgang for ild, men
bakterier og skadedyr (rotter og
mus) finder samme vej. Brand
og PVC-kabler sammen med
vand og fugt giver aggressiv
røg, som kan give større skader
end selve branden. En brand i
et IT firma kan give uoverskuelige følger. Er der tænkt på tid,
produktionsstop, kundeflugt og
tab af viden, som ligger på PC
og tegninger?

Ansvar
Brandlukning kan betragtes
som sikkerhedsseler og airbag i
biler. De er dyre, og man håber
aldrig at få brug for dem. Hvis
vi kører uden sikkerhedssele,
får vi en bøde – det har vi ikke
set ved udeladelse af brandtætning. Passiv brandsikring er den
enkelte maskinmesters og i sidste instans firmaindehavers ansvar, og man skal kontrollere sig

selv og skal selv tage initiativ.
Det kan undre, at forsikringsselskaberne ikke stiller større krav
og udfører mere kontrol.

Love og regler
Dansk Brand- og Sikringsteknisk
Institut har udgivet en vejledning nr. 31 ”Brandteknisk vejledning”, som er en glimrende
oversigt over gældende krav og
udførselsmetoder. Her står også
lidt om MK godkendelser og
klasser. I vejledningen står bl.a.,
at traditionel udstøbning med
beton eller mørtel har tendens
til at slå revner og er derfor ikke
helt gastætte. En anden omtalt
løsning er stopning med mineraluld. For at denne lukning har
nogen nævneværdig brand- og
lyddæmpende virkning, skal
mineralulden være stenuld, og
der skal stoppes hårdt, til ca.
200 kg/m_. Så hårdt kan man
næsten ikke stoppe mineraluld
uden mekanisk værktøj.

Brandskum
For tiden sælges der meget
brandskum, som mange tror,
må bruges til brandtætning.
Reelt er det blot en enkomponent PU-skum, som er tilsat et
kemikalie, så det er selvslukkende. Det er ikke lykkedes at
få oplyst andet end, at der foreligger en udenlandsk afprøvning, men afprøvning på hvad?
Alene navnet ”Brandskum”
giver en falsk tryghed. Det
har stort set ingen værdi som
brandsikring.
Passiv brandsikring slukker ikke
brande eller fanger pyromaner,
men det giver brandvæsenet
længere tid til at slukke ilden.
af Ingeniør Allan Ploug,
indehaver af isoleringsfirmaet
Allan Ploug A/S

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS
Tlf. 7020 0122

KØBENHAVN
Tlf. 3391 5404
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PERSON
PROFILEN
Energiske Elin

Her ses Allan Ploug, ejer og tidligere
direktør af firmaet, der roligt overlod
roret til Elin.

For Elin Niclasen, der i
dag besidder stillingen
som den eneste
kvindelige direktør i
isoleringsbranchen,
er det både lysten og
evne, der driver værket,
og som har sikret den
vedvarende og stabilt
stigende succes, som
firmaet Allan Ploug har
opretholdt igennem en
lang årrække.

Den gode dialog som
udgangspunkt
Den gode kundedialog, og
positive interne kommunikation
imellem de ansatte, er ifølge
Elin Niclasen de faktorer, der
har medført den stigende succes, som virksomheden Allan
Ploug A/S har oplevet igennem
de seneste mange år, hvoraf
Elin har besiddet direktørstillingen siden maj 2006.

Det, at være den eneste kvindelige leder i isoleringsbranchen,
vil Elin ikke tillægge en alt for
stor betydning. Ifølge Elin er
det lysten og evnen, der driver
værket, og ikke kønnet der er
bestemmende for om en virksomhed opnår succes. "Udover,
at stillingen er utraditionel for
en kvinde, er der ingen forskel
på det at være en mandlig
eller kvindelig leder i isoleringsbranchen", mener Elin,
der dog gerne vil indrømme,
at det at være kvinde gør, at
man lettere bliver husket. Men
som Elin påpeger, er dette ikke
udelukkende for det positive,
men i lige så høj grad for det
negative, hvilket medfører at
Elin på ingen måde føler sig
anderledes stillet end de mange
andre isoleringsdirektører rundt
om i landet.
Der kan dog opstå enkelte
episoder, der er unikke for det
at være kvinde i isoleringsbranchen, mener tidligere direktør
Allan Ploug, der fortæller, at
da Elin stadig var en smule
uerfaren på området, og var
på tilsyn på en asbestsanerings
sag, prøvede en af svendende

Sådan skal en aktiv direktør se ud.
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Elin er altid på farten, selv
når der tages billeder.

ofte medfører loyale og personrelaterede kundekredse.

Kunden i centrum

at overbevise Elin om, at hun
skulle være nøgen under
engangsdragten. Tillige med, at
hun skulle klæde om til dragten
i en sluse, der var lavet af gennemsigtigt plastik.
Denne historie hoppede Elin
dog ikke på til stor ærgrelse fra
svendens side.

Vejen til toppen
Elin Niclasen er oprindeligt uddannet teknisk tegner og har
arbejdet som dette hos Carl Bro
A/S frem til år 1986, indtil hun
tiltrådte hos Allan Ploug A/S.
Her arbejdede hun som projektleder indtil maj 2006, hvor hun

blev udnævnt til direktør med
ansvar for alle arbejdsområder
i virksomheden. Dette ansvar
er hun dog på ingen måde
kommet sovende til. Hun har
deltaget i flere lederkurser i
Dansk Industri og ynder at udveksle erfaringer med sparringspartnere fra andre faggrupper,
hvilket blandt andet både har
medført et medlemskab i "erhvervskvinderne i Danmark",
og i andre netværksgrupper for
ledere.

Målet for fremtiden
Elins visioner for virksomhedens
fremtid er på længere sigt at

den skal vokse sig større. Dette
dog kun, hvis det er muligt at
lokke yderligere arbejdskraft til
virksomheden, hvilket er en stor
udfordring for virksomheden
både nu og i fremtiden, da der
er stor mangel på dette.
Derfor er det også ekstra vigtigt
at holde på sine egne medarbejdere og fortælle de ansatte,
når de laver noget godt. Hvilket
igen fører til vigtigheden af at
have en god intern kommunikation. Elin er dog ikke kun
interesseret i den gode dialog
imellem medarbejderne. Den
gode kundedialog er også af
førsteprioritet. Især da dette

Den gode dialog imellem virksomheden og deres kunder har
også medført, at Allan Ploug i
dag ikke finder det nødvendigt
at være opsøgende, da de har
et loyalt voksende kundenet.
Et af virksomhedens primære
formål er nemlig at servicere
kunden bedst muligt og placere
deres ønsker og behov i centrum for udførelsen af arbejdet.
Endvidere har virksomhedens
tilbud om asbestsanering også
udvidet kundekredsen betydeligt, da efterspørgslen efter
dette er konstant stigende.
Hos Allan Ploug A/S er kerneværdierne kendetegnet ved
en god dialog og formidlingen
af denne, hvilket har medført
at virksomheden i dag er i
konstant udvikling, og med Elin
bag roret, samtidig er sikret en
fortsat succes.
Ditte Duus Gjessing
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Opfølgning på isoleringsarbejdet i Saxo Bank
Læs her føljetonen om
brandisoleringen af Saxo
Banks milliard byggeri
i Tuborg Syd, der på
sidste kontrolbesøg
endnu var stærkt
mærket af den våde
danske sommer, i form
af yderst fremtrædende
vandskader i store dele
af stålkonstruktionen

kælderen, hvor det havde
været nødvendigt at udskifte
isoleringsmaterialet flere steder.
Endvidere havde vandskaderne
flere steder medført, at rust
fra stålbjælkerne drev ned ad
loft og betonsøjler, som tillige
med saltudtræk fra betonelementerne gjorde det umuligt at
opsætte nye isoleringsplader.

Vandskade udbedret
På visit hos Saxo Bank
På Kontrolordningens sidste
visit hos Saxo Bank fremgik det
tydeligt, at den massive regn
i løbet af sommeren havde
forårsaget markante vandskader flere steder i bygningen, og
at både den tekniske isolering
og brandisoleringen havde
taget stor skade af vandindtrængningen. Dette især i

Dette var dog langt fra det
billede, der blev skitseret, da vi
besøgte Andersen´s Isolering
i november måned til en snak
om den aktuelle situation for
isoleringsarbejdet i Saxo Bank.
Her fortalte Christian Visby fra
Andersen´s Isolering, at den
massive vandskade var udbedret på mange områder, og
at nyt isoleringsmateriale var
opsat de fleste steder.

Her ses brandisoleringen af den utraditionelle struktur hos Saxo bank.
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Christian Visby kunne dog også
fortælle, at der stadig trængte
vand ind enkelte steder på
grund af manglende facadelukninger, og at bygningens
utraditionelle konstruktion
bestående af de mange asymmetriske former, tillige med
et ofte manglende hensyn
fra håndværkere, havde gjort
isoleringen yderst kompliceret
enkelte steder.

Hiltis brandlukningssystem
Brugen af Hiltis brandlukningssystem har dog lettet arbejdet
betydeligt for Andersen's
Isolering, da dette system er
gennemtænkt nøje med nye
og alternative muligheder for
isolering af brandlukninger for
øje. Dette gælder især Hiltis
brandplader, der består af
almindelige Rockwool plader
påsprøjtet med brandmaling.
Effekten af disse plader er
betydelig bedre end normale
Rockwoolplader, da Hilti brandplader bliver keramiske ved
opvarmning og derfor bedre
tåler de høje temperaturer, der
opstår ved brand.
Pladerne kan både benyttes til
permanent lukning af åbninger og gennemføringer for
kabler. Tillige med lukninger
rundt om metalrør og ventilationskanaler, hvilket gør, at
de kan erstatte de usprøjtede
Rockwoolplader på mange
isoleringsområder.

Til at fastsætte disse brandplader har Andersen's Isolering benyttet sig af et andet
Hiltiprodukt kaldet akrylbaseret
brandfugemasse, der også
har været et yderst effektivt
værktøj i isoleringen af Saxo
Bank. Dette skyldes, at den
akrylbaserede fugemasse er
tilsat aluminium, som er meget
modstandsdygtig over for høje
temperaturer og derfor er
bedre end markedets øvrige
fugemasser til at modstå
brand.

Relevante værktøjer
For Andersen's Isolering har
der igennem hele projektfasen
være stor fokus på brugen af
relevante værktøjer og hjælpemidler, da den rette brandisolering kan være altafgørende,
hvis en brand opstår.
Ved at ændre praksis, kontrol
og viden, kan man både forhindre, at branden spreder sig
hurtigt, at menneskeliv reddes
og samtidig minimere omkostningerne til skadesudbedring.
Netop derfor har det også
været så vigtigt for Andersen's
Isolering at benytte de rigtige
redskaber og derved optimere
og forbedre isoleringsarbejdet.
Læs i næste nummer afslutningen på brandisoleringen i Saxo
Bank.
Ditte Duus Gjessing

Mulighed for gratis kontrol
af teknisk isolering
Nyt initiativ fra Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
med tilbud om gratis
kontrol af tekniske isoleringsopgaver til bygherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører

Rekvirér en gratis
kontrol af teknisk
isolering
Er du bygherre, rådgivende
ingeniør eller entreprenør har
du mulighed for at rekvirere
en gratis kontrol af igangværende eller netop færdiggjort
isoleringsarbejde hos Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering på telefon 33
77 33 22 eller info@oktekniskisolering.dk. Eneste krav er, at
isoleringsopgavens minimumshonorar er på kr. 50.000.
Kampagnen er henvendt til
bygherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører. Tilbuddet

om gratis kontrol af den tekniske isolering omfatter isoleringsentrepriser af vvs-, køle-,
ventilation-, og industriisolering, korrosionsbeskyttelse,
brandsikring, brandlukning.

Niveauet i den tekniske
isoleringsbranche
For at få et samlet indtryk
af kvaliteten af det udførte
tekniske isoleringsarbejde i
Danmark har Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering (OKTI) besluttet at
stille en række gratis kontroller
af tekniske isoleringsopgaver
til rådighed for bygherrer,
rådgivende ingeniører og
entreprenører. Kontrollerne
svarer til de nuværende stikprøvekontroller, der løbende
gennemføres af kontrolfirmaet
TÜV Nord på medlemmer
af Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening for at sikre,
at det isoleringsarbejde, der
udføres, lever op til kravene i
DS 452.

Kontrol som kvalitetssikringsværktøj
Kontrollerne er et vigtigt
kvalitetssikringsværktøj, der er
med til at sikre, at den samlede
energiramme for et byggeri
overholdes og samtidig lever
op til den standard, der er
projekteret efter. Endvidere
sikres slutbrugen, at den gennemførte kontrol af et projekt
er en garanti for, at arbejdet er
udført efter DS 452. Der har
tidligere i medierne været hård
kritik af standarden for teknisk
isolering, og Kontrolordningen
blev derfor oprettet i 2006 med
det formål at skabe tryghed for
alle implicerede i isoleringsbranchen.

Aktive virksomheder i
Kontrolordningen
Nedenfor kan du se, hvilke
virksomheder der deltager
aktivt i Oplysnings- og Kontrolordningen med at indberette
projekter:

• Andersen´s Isolering ApS
• B. L. Isolering ApS
• Dantec Isolering A/S
• H H Isolering A/S
• Bdr. Hoppe Isolering
• Grøndahls Isoleringsteknik
• IKAS ISOLERING
• J C ISOLERING ApS
• JØRGEN KYNDE
• Kaefer ApS
• Kr. Dreyer A/S
• LM Isolering ApS
• Nivisol ApS
• NORISOL A/S
• Nykjær Isolering A/S
• NYTECH ISOLERING A/S
• Allan Ploug A/S
• Olaf Bahn Isolering A/S
• PM Teknisk Isolering
• Randers Isolering A/S
• Roskilde Isolering ApS
• Saki Isolering ApS
• SN Gruppen ApS
• Teknisk Isolering ApS
• Terton ApS
• TOTAL ISOLERING ApS
• Vimo Isolation ApS

Nye udnævnelser i
Rockwool A/S
Hos Rockwool er der I den
seneste periode sket nye
udnævnelser. Lars Hørberg,
49 år, cand. merc., er blevet
udnævnt til Business Director
for alle markedsområder i
Rockwool A/S. Hidtil har Lars
Hørberg haft ansvaret for
markedsområdet bygningsisolering, men overtager nu
også ansvaret for tagisolering,

teknisk isolering og facadeisolering. (se billede)
Peter Kure, der hidtil har været
salgschef for Rockwool Facadepuds systemer, tiltræder den
1. januar 2008 en stilling som
salgschef for Teknisk Isolering,
Peter har gennem sin mangeårige karriere hos Rockwool
bla. været Marketingchef for
Teknisk Isolering. (se billede)

Her ses de to nye ansigter i Rockwool, Lars Hørberg (t.h.) og Peter Kure (t.v)
DIB Teknisk Isolering
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Husker du…?
Hvis nogen husker
tilbage, havde vi til
dette års april nummer,
været i papkasserne
på lageret og opstøvet
en gammel udgave af
Teknisk Isolering. Her
på redaktionen var vi
overbeviste om at dette
eksemplar var det længst
bevarede eksemplar af
DIB Teknisk Isolering,
men her tog vi fejl..

Udgaven, vi opstøvede, var
dateret til juni 1990 nr. 2, 3 årg,
og ifølge vores overbevisning
den længst bevarede udgave af
Teknisk Isolering. Dette blev dog
modbevist, da vi efterfølgende
modtog en mail fra Per Grenz,
tidligere salgschef for Teknisk

Isolering, der forklarede os, at han stadig
besad et magasin
fra det første oplag
af Teknisk Isolering,
dateret helt tilbage til
oktober 1988.
I denne udgave bliver to af isoleringsbranchens markante
personligheder fejret, da de samme år
begge fylder 50. Der
er her tale om den daværende
formand for DIB- Jørgen Jensen
og den kort forinden afgåede
formand for DIB, Jørgen B. Sørensen. De to fødselarer beskrives med ordene "Når man er
ung af sind og ellers ved godt
helbred, så er 50 år jo ingen
alder". Her på redaktionen er

Med over 10.000 medarbejdere og aktiviteter
i over 40 lande, er KAEFER den største
uafhængige virksomhed indenfor varme-,
kulde-, lyd- og brandisolering.

Mere end gode ideer.
KAE_7913_AZ_DK.indd 1
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vi selvfølgelig meget stolte over,
at der stadig er nogen, som har
udgaver fra 1. årgang liggende,
så det er muligt at sammenligne udviklingen af bladet og
konstatere de fremskridt, som
den tekniske isoleringsbranche
har gennemgået.

I Industrien hjælper vi Dem med optimering
af afgørende processer i Deres Business.
Vi glæder os til en ny udfordring.

På billederne ses henholdsvis
side 8 og 9 anno 1988 af DIB
Teknisk Isolering, der fremstiller de to fødselarer omgivet af
friske pastelfarver(!)
Ditte Duus Gjessing

KAEFER Aps
Blytækkervej 3
7000 Fredericia
Tlf +45 76.20 13 20
www.kaefer.com
INDUSTRI
22.10.2007 13:57:17 Uhr

Kontrol af isolering gavner alle
- også fjernvarmeselskaberne
Enhver, der kender lidt
til fjernvarmeselskaberne, ved også, at de
interesserer sig meget
for afkøling af fjernvarmevandet og returtemperaturen på vandet, for
der er mange penge at
hente her.

Manglende isolering
er lig med varmetab
Manglende isolering er ikke
noget nyt problem. De fleste
fjernvarmeselskaber og VVSfolk kan berette om uisolerede
varmeinstallationer i kældre og
skabe og selvisolerede gulvvarmeinstallationer rundt om i
landet. En uisoleret rørstrækning er lig med varmespild.
Der vil kunne opnås langt
større effektivitet i varmeudnyttelsen, hvis denne styres
optimalt, dette dog kun, hvis
man ved, hvorfra varmen
afgives.

!

FAKTA

Dansk Fjernvarme (dff.dk)
er medlemsorganisation
for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over
hele landet. Af disse er 55
offentlige med ca. 62 %
af fjernvarmeleverancen
og resten private med ca.
38 % af varmeleveringen. Dansk Fjernvarmes
medlemsværker forsyner
ca. 1,5 mio. boliger med
fjernvarme, hvor teknisk isolering er meget
udbredt.

Store besparelser i vente
Enhver, der kender lidt til fjernvarmeselskaberne, ved også,
at de interesserer sig meget
for afkøling af fjernvarmevandet og returtemperaturen
på vandet, for der er mange
penge at hente her. Med penge
menes egentlig sparede ressourcer. Hvis det opvarmede
vand udnyttes optimalt, er det
nemlig muligt at pumpe en
mindre mængde varmt vand
rundt, hvilket betyder, at der
kan spares på mængden af
varmeværkets varme vand.
Som følge deraf benyttes der
mindre brændsel til fremstilling
af det varme vand, og strømforbruget formindskes til at
pumpe vandet rundt. Det giver
på landsplan store besparelser
til gavn for både økonomien og
miljøet.

Brug isolatører dækket
af Kontrolordningen
Fjernvarmeselskaberne er blevet
opfordret til at benytte sig af
Kontrolordningen, både når
de selv har fået udført isoleringsarbejde og også hos deres
kunder. Hvis en kunde er i tvivl
om, hvorvidt en varmeinstallation er korrekt, sker det nemlig
ofte, at fjernvarmeselskabet
kontaktes for at få et godt råd.
Med Kontrolordningen er der
nu mulighed for at få efterset
isoleringen.
Fjernvarmeselskaberne har også
igennem Kontrolordningen
fået mulighed for at informere
deres kunder om isolatørerne
forud for, at kunderne skal
have udført isoleringsarbejdet. Medlemmer af Danske
Isoleringsfirmaers Branchefor-

ening er automatisk omfattet
af Ordningen På Foreningens
hjemmeside dibnet.dk ses en
liste over, hvem der er dækket
af Kontrolordningen.
Dansk Fjernvarme har informeret medlemmerne ved at
udsende den lille informationsfolder om Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering, OKTI til alle fjernvarmeselskaberne.

Afvigerapporter
sikrer isolatøren
En anden af Ordningens gode
ting er, at man ikke ”slår”
på isolatøren, når noget ikke
er hans skyld. Hvis der ikke
er plads til isoleringen, kan
isolatøren lave en afvigerapport, uden at det giver
anmærkninger på hans eget
arbejde. Det er vigtigt, at alle
parter i byggeriet derfor bakker
op om Kontrolordningen, så
budskabet om, at der skal være
plads til alles arbejde, - også
dem, der kommer sidst bliver
udbredt.

Mette Hansen er uddannet
teknikumingeniør og ansvarlig
for energispareaktiviteter, tariffer
og interne installationer i Dansk
Fjernvarme forening.

!
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Dansk Fjernvarme er
repræsenteret i Rådet for
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk
Isolering, hvor også FRI,
Tekniq, Dansk Byggeri,
Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen og repræsentanter
fra DIB sidder med.

Energiforbruget ned
med korrekt isolering
Efterhånden som energirammerne i bygningsreglementet
skærpes, og de nye bygninger
opføres med lavere og lavere
beregnet energiforbrug, bliver
det af største væsentlighed,
at installationerne udføres
korrekt. Det gælder både
korrekte rørstørrelser, komponentvalg, styringssystemer
og isoleringen. Kun derved
kan det sikres, at forudsætningerne fra beregningerne
holder, og vi får nedbragt
energiforbruget.

En kontrolordning vil være et
vigtigt skridt på vejen til at
skærpe opmærksomheden om
isoleringsarbejdets betydning.
Det gavner alle, og Dansk
Fjernvarme giver sin fulde
opbakning hertil og opfordrer
samtidig alle andre parter til at
gøre tilsvarende.
Mette Hansen, Energiansvarlig,
Dansk Fjernvarme. Medlem af
Rådet for Oplysningsog Kontrol-ordningen for
Teknisk Isolering
DIB Teknisk Isolering
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Studietur til Andalusien
3. - 7. oktober 2007
Producenter og
leverandører støttede
op om DIB's studietur til
Andalusien i Spanien,
hvor der er et stort
behov for køleisolering.

Leverandører
med på turen
Turens formål for de 30 tilmeldte var at se nærmere på
tekniske installationer, samt
ikke mindst isoleringen af disse.

Endvidere var formålet at pleje
og videreudvikle de sociale
relationer mellem de enkelte
firmaer, deres ejere og ledende
medarbejdere blandt DIB's
medlemsvirksomheder fra Øst
og Vest.
Den spændende tur til det
sydspanske var delvis sponseret af Rockwool, Armadan,
Weiss Isolering, Armacell samt
Danmat, hvoraf de fleste deltog
på turen, som samtidig var en
kærkommen lejlighed til under

mere uformelle former
at være sammen med sine
kunder.

En 1. års ingeniørstuderende må have stået
for dette ”kreative” ventilationsprojekt!

Stort behov for
køleisolering
I Sydspanien er det varmt
næsten hele året. Det betyder
at man stort set ikke har behov
for opvarmning af beboelseshuse, hoteller med videre. Endvidere er det kolde brugsvand
ikke som i Danmark +8 grader,
men cirka +20 grader, og der er
dermed ikke så mange installationer, som skal isoleres.
På grund af det varmere klima
i Spanien er der dog et stort
behov for køleisolering. Hoteller
og forretninger samt visse nye
boligkomplekser er alle installeret med en form for køling.

Kun få tekniske
installationer

Fra studiebesøget i et teknikrum på et helt nyt hotel. Her er der isoleret
med Armaflex/cellegummi og isoleringen er afsluttet og beskyttet med
alu-pladekappe, i en udmærket standard og håndværksmæssig kvalitet.
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Der forekommer endvidere
brand- og kondensisolering af
ventilationskanaler. Samlet set
er der dog ikke mange tekniske
installationer i sydspansk byggeri. Det fremgår endvidere af

dette billede, at man ikke altid
vælger den bedste og mest korrekte løsning til installationer.

Der var også tid
til seværdigheder
Ud over alt det tekniske blev
der også god tid til at se seværdigheder. Et spændende besøg
i byen Granada, hvor kronen
på værket var det fantastiske
Alhambra Palads.
Efter en interessant tur til en
gammel Mauerborg fra 1.100
tallet smagte vi på de lokale
specialiteter i skyggen af et
ca. 600 år gammelt oliventræ
med en fantastisk udsigt over
dalen mod havet. En god og
udbytterig tur, som burde have
bedre tilslutning, da det styrker
det sociale sammenhold i vores
forening.
Adm. dir. Jan Hoppe Christensen
Brdr. Hoppe Isolering ApS

Fortsat tilskud til afklaringsforløbet
For at fremme interessen
for brug af afklaringsforløbet har det faglige
udvalg besluttet, at der
fra Isoleringsbranchens
Uddannelsesfond kan
ydes støtte til kompetencevurdering af medarbejdere inden for isoleringsfaget

tilbyde medarbejderne efteruddannelse. At investere i
medarbejderne er både god
medarbejderpleje samt god
virksomhedspolitik på sigt.
Skolerne kan kontaktes på følgende telefonnumre for aftale
om efteruddannelse:
AMU Syd: Telefon: 7637 3737
EUC Nordvestsjælland: Telefon:
5945 5100

Tilskud til
kompetencevurdering

Fortsat praktikpladspræmie til virksomhederne

Isoleringsbranchens Uddannelsesfond yder nu tilskud til
brug ved afklaringsforløbet af
medarbejdernes kompetencevurdering. Tilskuddet kan gives
til virksomheder, som for de
berørte medarbejdere indbetaler
bidrag til Uddannelsesfonden,
dvs. medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem
Dansk Industri, DI og Fagligt
Fælles Forbund, 3F. Der kan ydes
et tilskud på kr. 1.200, pr. medarbejder, forudsat at kompetencevurderingen strækker sig over
minimum tre hele dage. Ved
en kortere afklaring reduceres
tilskuddet forholdsmæssigt.

AER udbetaler en præmie til
arbejdsgivere, der i et præmi-

NY

eringsår tager flere elever, end
arbejdsgiveren gennemsnitligt
har haft i de 3 foregående
præmieringsår.

Præmien udgør 20.000 kr.
pr. ekstra elev i et år
Dette svarer til ca. 85 kr. pr.
arbejdsdag. Præmien udbetales
i 4. kvartal hvert år.
De elever, som giver ret til lønrefusion fra AER, giver også ret
til præmie.
Der gives ikke præmie for de
første 30 dages ekstra elevbeskæftigelse pr. arbejdsgiver.

Prøvetiden skal være gået, før
eleven indgår i præmieringsgrundlaget. Arbejdsgiverne skal
ikke indsende nogen ansøgning
om præmie. Præmien beregnes
på grundlag af de oplysninger,
AER allerede har fra arbejdsgivernes bidragsfritagelse.
Spørgsmål? Kontakt AER eller
Det faglige udvalg: Jan Mogensen, tlf. direkte 35 87 87 32
Det faglige udvalg for isoleringsfaget.
Jan Mogensen
Det faglige udvalg
for isoleringsfaget

!

AF/ARMAFLEX – den effektive løsning til
anvendelse i køle og klima-installationer
samt produktionsanlæg
Det nye AF/Armaﬂex er det sikre, langtidsvirkende,
ﬂeksible isoleringsmateriale, som forhindrer dannelse
af kondensvand.
Ekstern overvåget: µ ≥ 10.000, L0º C ≤ 0,033
Sædvanlig høj ﬂeksibilitet
God formstabilitet sikrer præcis forarbejdning
Bedre isoleringseffekt via forbedret
materialeegenskaber
Lukket microcelle-struktur
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DET FLEKSIBLE ISOLERINGSMATERIALE MED HIDTIL UOPNÅELIGE
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Har I råd til lade være? Hvis
man vil holde på sine medarbejdere i dag, hvilket man
bør gøre, da det er svært at
få nye, er det en god ide at

To-sidet vævforstærket klæbeﬂader til dobbelt
sikkerhed

• Uafh

Tid til efteruddannelse
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Munkebo: Tlf. 65 97 44 50
Vejle: Tlf. 75 82 17 22
Greve: Tlf. 43 69 11 11

Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13
Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30
Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20
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af danske isoleringsfirmaer dec. 2007
ACTIV A/S
Højevej 14, 4900 Nakskov
Tlf.: 5491 0190 · Fax.: 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk

Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B, 2750 Ballerup
Tlf.: 4466 6960 · Fax: 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk

Grøndal Isoleringsteknik
Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals
Tlf.: 7022 5354
grondahls@isoleringsteknik.dk
www.isoleringsteknik.dk

Altek Trading ApS
Skoleparken 116, 8330 Beder
Tlf.: 8611 8555 · Fax: 86118487
info@altek.dk
www.altek.dk

BV-Isolering v/Ole Buhl
Eslundvej 7, Nim, 8740
Brædstrup
Tlf.: 7568 2166 · Fax: 75682187
ole@bvisolering.dk
www.bvisolering.dk

H H ISOLERING
Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse
Tlf.: 4717 3347 · Fax: 47173503

Altek Trading ApS
Nydamsvej 43, 8362 Hørning
Tlf.: 8692 3390 · Fax: 86923394
info@altek.dk
www.altek.dk
Altisol Teknisk Isolering
Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig
Tlf.: 9781 0200 · Fax: 97810259
frank@isolering.com
www.isolering.com
Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej 15, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 2056 · Fax: 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
B. L. Isolering ApS
Holkebjergvej 81,
5250 Odense SV
Tlf.: 6617 2074 · Fax: 66172079
bl-isolering@mail.tele.dk
www.bl-isolering.dk
B T ISOLERING APS
Brøndbyvestervej 129,
2605 Brøndby
Tlf.: 3253 7774 · Fax: 32531326
bti@post4.tele.dk
www.bt-isolering.dk
Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, 8382 Hinnerup
Tlf.: 8621 0099 · Fax: 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk

Brdr. Christensen’s
Monterings & Isoleringsfirma
Gasværksvej 2, 4930 Maribo
Tlf.: 5478 2188 · Fax: 54783188
brdr.christensen@mail.dk
dan-isoleringsteknik
Havnepladsen 12-14,
9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 3838 · Fax: 98410038
dan-iso@mail.tele.dk
Dantec Isolering A/S
Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg
Tlf.: 4848 4319 · Fax: 48480408
lg@dantec-isolering.dk
Dantec Rørisolering A/S
Vibeholms Allé 7, 2605 Brøndby
Tlf.: 4344 4319
lg@dantec-isolering.dk
www.dantec-isolering.dk
Kr. Dreyer A/S
Vigerslevvej 284B, 2500 Valby
Tlf.: 3630 4600 · Fax: 36304605
kr@dreyer.dk
www.dreyer.dk
Grenaa Isolering ApS
Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup
Tlf.: 8633 4202 · Fax: 86334868
grenaa-isolering@email.dk

H H Isolering A/S
Vævergangen 18, A+B,
2690 Karlslunde
Tlf.: 4615 0872 · Fax: 46150486
hh-isol.as@mail.tele.dk
Hasselager Isoleringsforretning A/S
Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager
Tlf.: 8628 3431 · Fax: 86286519
mail@pjuln.dk
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9, 3480 Fredensborg
Tlf.: 4848 5380 · Fax: 48482180
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk
IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme,
8270 Højbjerg
Tlf.: 8627 2877 · Fax: 86272908
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.dk
J C ISOLERING APS
Snedkervej 8, 2630 Taastrup
Tlf.: 4399 0702 · Fax: 43990869
jc.iso@mail.tele.dk
www.dib-net.dk
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE
Hammeren 10, 6715 Esbjerg N
Tlf.: 7516 8100 · Fax: 75167530
j.kynde@get2net.dk
www.jorgen-kynde.dk

Kaefer ApS
Blytækkervej 3, Erritsø,
7000 Fredericia
Tlf.: 7362 6062 · Fax: 73626061
morten.haderup@kaefer.com
www.kaefer.com
LM Isolering ApS
Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde
Tlf.: 4675 5494 · Fax: 46755495
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk
Marine Isolering
Foldbakvej 68, 9870 Sindal
Tlf.: 9848 4814 · Fax: 98484833
marine.isolering@post4.tele.dk
Nivisol ApS
Engvej 6, 2990 Nivå
Tlf.: 4918 0521 · Fax: 49180522
info@nivisol.dk
www.nivisol.dk
NORISOL A/S
Postboks 70, 4230 Skælskør
Tlf.: 5819 5050 · Fax: 58196060
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk
NORISOL A/S
Postboks 8233, 9220 Aalborg øst
Tlf.: 9635 2222 · Fax: 96352233
aalborg@norisol.dk
www.norisol.dk
NORISOL A/S
Knallen 2, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9842 9066 · Fax: 98429117
frederikshavn@norisol.dk
www.norisol.dk
NORISOL A/S
Industrivej 39, 2605 Brøndby
Tlf.: 7011 7744 · Fax: 70127744
koebenhavn@norisol.dk
www.norisol.dk
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Medlemsfortegnelse for foreningen
af danske isoleringsfirmaer dec. 2007
NORISOL A/S, FREDERICIA
Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia
Tlf.: 7592 9000 · Fax: 75922664
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N
Tlf.: 7020 0613 · Fax: 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

SAKI Isolering ApS
Knudsminde 16, 8300 Odder
Tlf.: 8654 5433 · Fax: 86545533
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk

Sydjydsk Isolering ApS
Industrivej 8, 6630 Rødding
Tlf.: 7484 1800 · Fax: 74841801
mail@sydjydsk-isolering.dk
www.sydjydsk-isolering.dk

Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206,
5220 Odense SØ
Tlf.: 6615 8081 · Fax: 66155081
kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17,
9400 Nørresundby
Tlf.: 9632 1030 · Fax: 96321039
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

SCANISOL A/S
Postboks 119, 4600 Køge
Tlf.: 5665 7174 · Fax: 56657386
info@scanisol.dk
www.scanisol.dk

Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10, 4684 Holmegaard
Tlf.: 5556 2332 · Fax: 55562390
teknisk-isolering@post11.tele.dk

NYTECH ISOLERING A/S
Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7513 8333 · Fax: 75457444
jegh@nytechisolering.dk
www.nytechisolering.dk

Allan Ploug A/S
Trekronergade 124, 2500 Valby
Tlf.: 3645 3636 · Fax: 36453631
elin@aploug.dk
www.aploug.dk

PALCON PLADE-ISOLERING
v/Palle Sørensen
Hjulmagervej 15A, 7100 Vejle
Tlf.: 7585 9244 · Fax: 75859245
palle@palcon-iso.dk

PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20, 2640 Hedehusene
Tlf.: 4656 0100 · Fax: 46597079
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103, 5330 Munkebo
Tlf.: 6597 4450 · Fax: 65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

POLY-CAP ApS
Vintapperbuen 22,
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 4640 4751 · Fax: 46403054
poly-cap@mail.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2, 7100 Vejle
Tlf.: 7582 1722 · Fax: 75821973
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, Randers By,
8900 Randers
Tlf.: 8641 0201 · Fax: 86406222
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10, 2670 Greve
Tlf.: 4369 1111 · Fax: 43691455
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5951 6320 · Fax: 59517825
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Roskilde Isolering ApS
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
Tlf.: 4635 4212 · Fax: 46321239
bs@roskilde-isolering.dk
www.roskilde-isolering.dk

SILKEBORG
ISOLERINGSFORRETNING
Hvinningdalvej 84,
8600 Silkeborg
Tlf.: 8681 6722 · Fax: 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk
SN Gruppen A/S
Ellekær 7, 2730 Herlev
Tlf.: 3969 0692 · Fax: 39690662
sngruppen@email.dk
S R ISOLERING A/S
Ringstedvej 178C, Kvanløse,
4300 Holbæk
Tlf.: 5918 3701 · Fax: 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
Stabil Total Isolering ApS
Harrestrupvej 169,
2740 Skovlunde
Tlf.: 4497 5766 · Fax: 44974014
stabil@stabil.dk
www.stabil.dk

Teknisk Isolering Fyn ApS
Allerupvej 35, 5672 Broby
Tlf.: 6263 1393 · Fax: 62631394
mail@tif-fyn.dk
www.jh-fyn.dk
Terton ApS
Industriholmen 80,
2650 Hvidovre
Tlf.: 3879 1133 · Fax: 38790055
engelbrecht@tdc.adsl.dk
www.terton.dk
Vest Isolering ApS
Guldagervej 107, Guldager,
6710 Esbjerg V
Tlf.: 7511 6068 · Fax: 75117298
info@vest-isolering.dk
www.vest-isolering.dk
Vimo Isolation ApS
v/Gert Jønsson
Sct Nilsvej 4, 3550 Slangerup
Tlf.: 4733 5056 · Fax: 47381701
vimo-isolation@mail.tele.dk

Svale Isolering ApS
Rengevej 25,
4660 Store Heddinge
Tlf.: 5657 4849 · Fax: 56574449
BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING
Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup
Tlf.: 3251 5677 · Fax: 32525677
brdr.svensson@mail.dk
www.brdr-svensson.dk
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
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