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Specialmål
ISOVER Facadekoncept kan efter aftale leveres i special 
tykkelse. 

Levering
ISOVER Facadekoncept leveres efter aftale.
Produkter kan ikke returneres til Saint-Gobain ISOVER 
efter levering har fundet sted.

Åbningstider
Mandag - torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 15.30

ISOVER Salg og ordreservice direkte 
Telefon 72 17 17 00

ISOVER Teknisk Service direkte 
Telefon 72 17 17 27
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ISOVER Klæber og  

Armeringsmørtel

Forbrug ca. 6 kg/m2

ISOVER Facadekoncept Lamel

Forbrug 1,0 m2/m2 væg

ISOVER Klæber og 

Armeringsmørtel

Forbrug ca. 4 kg/m2

ISOVER Specialklæber

Forbrug ca. 4 kg/m2

ISOVER Facadekoncept plade

ISOVER Sillatherm plade

Forbrug 1,0 m2/m2 væg

ISOVER Dybler

Forbrug “se montage-

vejledning”

ISOVER Klæber og 

Armeringsmørtel

Forbrug ca. 9 kg/m2

ISOVER Armeringsnet

Forbrug ca. 1,1 m2/m2 væg

ISOVER Silikoneharpikspuds  

Forbrug ca. 2,8 kg/m2 væg

ISOVER Strukturpuds eller 

ISOVER Filtspuds 

Forbrug ca. 3 kg/m2

ISOVER Primer

Forbrug ca. 0,25 l/m2

ISOVER Egaliseringsfarve 

Forbrug ca. 0,3 ltr./m2

ISOVER Facadekoncept Lamel

Forbrug 1,0 m2/m2 væg

Klæber

Isolering

Dybler

Armeringsmørtel

Armeringsnet

Dekorationspuds

Egaliseringsfarve

ISOVER Facadekoncept 1 ISOVER Facadekoncept 2 ISOVER Facadekoncept 3

ISOVER Facadekoncept Systemoversigt

Tilbehør: Hjørneprofil, sokkelskinne, lysningsprofil mm.
Angivende forbrug er vejl. uden materialespild.
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Paller & løse enheder Levering
Tykkelse

mm
Format

mm
Varenr. DB nr.  Pr. palle

m2

 Pr. pakke
m2

Levering

ISOVER λ 37
50 600×900 3519805003 64,80 4,32 Efter aftale

80 600×900 3519808003 40,50 2,70 Efter aftale

100 600×900 3519810003 32,40 2,16 Efter aftale

ISOVER λ 38
120 600×900 3519812003 24,30 1,62 Efter aftale

150 600×1000 3519915010 19,20 Efter aftale

180 600×1000 3519918010 16,80 Efter aftale

200 600×1000 3519920010 14,40 Efter aftale

ISOVER Facadekoncept Plade

ISOVER Facadekoncept plade er en hård isoleringsplade, der er specielt fremstillet til ISOVER Facadekon-
cept. Anvendes på steder, hvor mekanisk fastholdelse er påkrævet. System 2

Brand A2-s1, d0  klassificeret som ubrændbar i henhold til EN13162

Densitet Ca. 76 kg/m3

Kvalitetssik-
ring

ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstan-
dard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen

EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er biooplø-
selige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden 
to gange om året.

ISOVER Sillatherm Plade

ISOVER Sillatherm plade er en hård isoleringsplade, der er specialfremstillet til ISOVER  Facadekoncept. An-
vendes på steder hvor mekanisk fastholdelse er påkrævet. System 2

Brand A2-s1, d0  klassificeret som ubrændbar i henhold til EN13162

Densitet Ca. 140 kg/m3

Kvalitetssik-
ring

ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstan-
dard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen

EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er biooplø-
selige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden 
to gange om året.

Paller og løse enheder Levering
Tykkelse

mm
Format

mm
Varenr. DB nr.  Pr. palle

m2

 Pr. pakke
m2

Levering

ISOVER λ 35
20 625×800 7062320 5760094 60,00 6,00 Efter aftale
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Paller og løse enheder
Tykkelse

mm
Format

mm
Varenr. DB nr.  Pr. palle

m2

 Pr. pakke
m2

Levering

ISOVER λ 39
50 1200×200 3520605010 34,56 Efter aftale

60 1200×200 3520606010 28,80 Efter aftale

80 1200×200 3520608010 21,60 Efter aftale

100 1200×200 3520610010 17,28 Efter aftale

120 1200×200 3520612010 14,40 Efter aftale

140 1200×200 3520614010 12,96 Efter aftale

160 1200×200 3520616010 11,52 Efter aftale

180 1200×200 3520618010 10,08 Efter aftale

200 1200×200 3520620010 8,64 Efter aftale

220 1200×200 3520622010 7,20 Efter aftale

230 1200×200 3520623011 15,12 Efter  aftale

240 1200×200 3520624010 7,20 Efter aftale

240 1200x200 3520624011 15,12 Efter  aftale

250 1200x200 3520625011 15,12 Efter  aftale

250 1200×200 35206 25010 7,20 Efter aftale

270 1200x200 3520627011 12,24 Efter  aftale

280 1200x200 3520628011 12,24 Efter  aftale

300 1200x200 3520630011 12,24 Efter  aftale

300 1200×200 3520630010 5,76 Efter aftale

310 1200x200 3520631011 12,24 Efter  aftale

320 1200x200 3520632011 9,36 Efter  aftale

340 1200x200 3520634011 9,36 Efter  aftale

350 1200x200 3520635011 9,36 Efter  aftale

350 1200×200 3520635010 4,32 Efter aftale

390 1200x200 3520639011 9,36 Efter  aftale

400 1200x200 3520640011 9,36 Efter  aftale

400 1200×200 3520640010 4,32 Efter aftale

ISOVER Facadekoncept Lamel

ISOVER Facadekoncept Lamel er hård lamel-isolering. Anvendes til opklæbning på stærk og ren underbund.
SYSTEM 1+3.

Brand A2-s1, d0  klassificeret som ubrændbar i henhold til EN13162

Densitet Ca. 55 kg/m3

Kvalitetssik-
ring

ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstan-
dard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen

EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er biooplø-
selige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden 
to gange om året.
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. stk. 

mm
Tykkelse
mm/stk

Levering

3536700011 2500 50 Efter aftale

3536700002 5958637 2500 80 Efter aftale

3536700003 5958638 2500 100 Efter aftale

3536700004 5958639 2500 120 Efter aftale

3536700007 2500 150 Efter aftale

3536700008 2500 200 Efter aftale

ISOVER Uni-sokkelskinne

3536700012 2000 >200 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug  

kg/m2

Pr. sæk
kg

Levering

3533500000 5994008 Ca. 13-15 25 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug kg/m2 Pr. spand

kg
Levering

3533500002 Ca. 4 25 Efter aftale

ISOVER Klæber og armeringsmørtel

ISOVER Specialklæber

ISOVER specialklæber anvendes til opklæbning af ISOVER Facadekoncept Lamel på træunderlag. 
SYSTEM 3.  Produktet er klar til brug.

Vejl. forbrug Forbruget er afhængig af underbund. Generelt ca. 4 kg./m2

ISOVER Sokkelskinne

ISOVER sokkelskinne anvendes som start overkant sokkel, så man får en stærk og lige overgang mellem sok-
kel og mur.  For isoleringstykkelse større end 200 mm anvendes ISOVER Uni-Sokkelskinne, udført i plast.

ISOVER Klæber og Armeringsmørtel. Anvendes til klæbning af ISOVER  Facadekoncept plade på beton, tegl 
og letbeton og som armeringsmørtel/underpuds til dekorationspudsen.
System 2: Forbrug klæber med efterfølgende dybling = 4 kg/m2.
System 1, 2 og 3: Forbrug armeringsmørtel = 9-10 kg.

Vejl. forbrug Forbruget er afhængig af underbund
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. stk. 

mm
Levering

3537500002 5032689 2400 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. stk 

mm
Levering

3537500003 5958642 2500 Efter aftale

ISOVER Lysningsprofil

ISOVER lysningsprofil er en selvklæbende plastprofil, der anvendes ved afslutning mod 
vindueskarm.  

ISOVER Hjørneprofil

ISOVER hjørneprofil anvendes på alle udadgående hjørner som forstærkning ved f.eks. 
vindues- /dørfalse, hjørner og gesims.

ISOVER Vandnæseprofil

ISOVER vandnæseprofil anvendes hvor der er behov for at forhindre regnvand i at løbe 
ind på undersiden af f.eks. vandrette vindues- og dørfalse, bærende bjælker og lignende.

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. stk. 

mm
Levering

3530200012 2500 Efter aftale
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. rulle 

 m2

Dimension
m

Lev.

3534000000 5958625 55 1,1x50 Efter aftale

Løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Stk 

pr. pakke
Dimmesion 

mm
Lev.

3537500013 1 50.000 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. stk. 

mm
Lev.

3537500009 2500 Efter aftale

ISOVER Clip-on profil

Clip-on profilen anvendes til montering på sokkelskinne før isoleringen monteres.  

ISOVER Armeringsnet

ISOVER Armeringsnet lægges i ISOVER armeringsmørtlen som forstærkning. På ekstra udsatte steder 
kan der dobbeltarmeres.  

ISOVER Flexhjørne

Hjørnelister i tuller, som kan skæres i længde efter behov. 
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Pr. styk mm stk pr.

kasse
Lev.

Isoleringsrondel til Thermodybel
3537500000 5030956 80-220 100 Efter aftale

Fræseværktøj til Thermodybel
3537500001 5030957 1 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering

Varenr. DB nr. Tykkelse  
isolerring mm

stk pr.
kasse

Lev.

Pudsslagdybel til 40, 50 eller 60 mm isolering
3536000000 5030949 40/50 200 Efter aftale

3536000012 60 100 Efter aftale

Thermodybel
3536000001 5030950 80 100 Efter aftale

3536000002 5030951 100 100 Efter aftale

3536000003 5030953 120 100 Efter aftale

3536000004 5030954 140 100 Efter aftale

3536000005 5030955 150/160 100 Efter aftale

3536000007 180 100 Efter aftale

3536000006 200 100 Efter aftale

3536000011 220 100 Efter aftale

ISOVER Pudsslagdybel og Thermodybel

Dybler  anvendes til fastgørelse i beton, tegl og porebeton.
Der er beregnet en Z-dybde (forankring) på 35 mm for beton og tegl. For forankring i porebeton vælges nær-
meste højere dybel dimension for z-dybde på 55 mm. Hvis væggen er pudset, skal dybellængde øges med 
den aktuelle pudstykkelse.

Vejl. forbrug Dimensioneres efter Montagevejledning for ISOVER Facadekoncept eller kontakt Teknisk 
Service.

Tilbehør til Pudsslagdybel og Thermodybel

ISOVER Isoleringsrondel leveres sammen med Thermodyblerne og er inkluderet i prisen for dyblerne. 

Vejl. forbrug For isoleringsrondel: Samme antal stk. som dybler.
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug 

kg/m2

Pr. spand
kg

Lev.

3535002911 Ca. 2,8 15 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug 

liter/m2

Pr. spand
liter

Lev.

3535504900 Ca. 0,25 15 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. stk pr.

kasse
Lev.

65 mm Pudsskive
3536500000 5752487 100 Efter aftale

140 mm Pudsskive Plus
3536500001 5760089 100 Efter aftale

ISOVER Pudsskiver

ISOVER Pudsskiver bestående af 65 mm Pudsskive samt 140 mm Pudsskive Plus.  
Til fastgørelse af Facadekonceptplader og Facadekoncept Lamel på træunderlag samt ved puds med tegl-
skaller. 

Vejl. forbrug Dimensioneres efter Montagevejledning for ISOVER Facadekoncept eller kontakt Teknisk 
Service.

A 65 mm Pudsskive

B 140 mm Pudsskive Plus

ISOVER Primer

ISOVER Primer påføres armeringsmørtlen dagen før der påføres ISOVER Silikoneharpikspuds. ISOVER Pri-
mer anvendes som hæftegrunder på glatte overflader, der uden forbehandling kan føre til for hurtig afbin-
ding af slutpudsen. 

ISOVER Silikoneharpikspuds

ISOVER Silikoneharpikspuds 1,5 mm er en slutpuds, der pudses uden på armeringsmørtlen. Pudsen skal ikke 
efterfølgende males med ISOVER Egaliseringsfarve. Produktet er klar til brug. 
Dagen før udførelse af slutpuds primes der med ISOVER Primer. 

Farver Standard farve hvid kode 1002-Y, indfarvede laves på ordre.

A B
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug

kg/m2

Pr. sæk
kg

Type Lev.

Standardfarve hvid
3534500001 5994010 Ca. 3,5-4,0 25 2 mm Efter aftale

Strukturpuds - indfarvet*
Ca. 3,5-4,0 25 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug  

liter/m2

Liter per 
spand

Lev.

3537500005 5760091 Ca. 1,25 15 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug

kg/m2

Pr. sæk
kg

Lev.

Standard farve hvid
3535000000 5994009 Ca. 3,0-3,5 25 Efter aftale

Filtspuds - indfarvet*
Ca. 3,0-3,5 25 Efter aftale

ISOVER Strukturpuds 2,0 mm

ISOVER Strukturpuds er cementbaseret dekorationspuds, der pudses uden på armeringsmørtlen.  Struktur-
pudsen skal slutbehandles med Egaliseringsfarve.

Farver Standardfarve: hvid  / *Indfarvet: Minimumsordre 5 sække

ISOVER Filtspuds

ISOVER Filtspuds er en cementbaseret dekorationspuds, der fremstår som en glatpuds. Filtspudsen skal 
slutbehandles med Egaliseringsfarve.

Farver Standardfarve: hvid  / *Indfarvet: Minimumsordre 5 sække

ISOVER Pudsforstærker

ISOVER Pudsforstærker er en copolymer væske der tilsættes armeringsmørtlen som forstærkning i udsatte 
områder. Pudsforstærker er klar til brug. Der anvendes 3,0-4,0 l/pose Klæber- & armeringsmørtel i stedet 
for vand. 
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug  

liter/m2

Liter per 
spand

Lev.

353550002 5958629 Ca. 0,3 10 Efter aftale

Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug  

liter/m2

Liter per 
spand

Lev.

3537500006 8650500 Ca. 0,25 5 Efter aftale

3537500007 8650200 Ca. 0,25 20 Efter aftale

ISOVER  Egaliseringsfarve

ISOVER Egaliseringsfarve anvendes som slutbehandeling af struktur- og filtspuds. Leveres indfarvet som 
slutpuds.  

ISOVER Grafittibeskyttelse

ISOVER Grafittibeskyttelse er et voksbaseret produkt, der beskytter mod spraymaling. Påføres underlaget 
to gange.
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Paller og løse enheder Levering
Varenr. DB nr. Vejl. forbrug  

liter/m2

Liter per 
spand

Lev.

353550002 5958629 Ca. 0,3 10 Efter aftale

Ethvert salg fra Saint-Gobain ISOVER (Saint-Gobain 
Denmark A/S) (herefter benævnt Saint-Gobain 
ISOVER)  sker i henhold til disse salgs- og lever-
ingsbetingelser, uanset modstående eller afvigende 
bestemmelser i købers afgivne ordre, accept, stad-
fæstelsesskrivelser, almindelige betingelser eller 
lignende.

Leverancers omfang og art
1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-
Gobain ISOVERs tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain ISOVER forbeholder sig, indtil lever-
ing har fundet sted, ret til uden varsel at foretage 
ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke 
væsentligt ændrer varernes egenskaber og anven-
delsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser
2.0
Prisen er excl. moms og alle andre skatter og afgifter, 
der hviler på eller pålignes varerne. Prisangivelser i til-
bud eller ordrebekræftigelse er foreløbige, idet salget 
sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. 
Ved prisstigninger over 10% kan køber senest 10 dage 
efter modtagelse af ny prisliste annullere indgåede 
ikke effektuerede købsaftaler.

2.1
Såfremt Saint-Gobain ISOVER udtrykkeligt har påta-
get sig et fastpristilsagn vedr. levering til et bestemt 
projekt, gælder der følgende indskrænkninger i Saint-
Gobain ISOVERs ret til at forhøje prisen efter 2.0: 
Prisen kan ikke forhøjes ved levering inden   
for 3 måneder fra fastpristilsagnets dato. Ved levering 
de følgende tre måneder kan prisen   
maksimalt forhøjes med 4%. Ved levering i de derefter 
følgende seks måneder kan prisen maksimalt forhøjes 
med yderligere 2% til 6%. Ved senere levering gælder 
leveringsdagens priser. 

2.2
Betaling skal ske i overensstemmelse med fakturaens 
påtrykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling 
påløber morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, 
med mindre andet er aftalt.

Leveringssted og -tid,  risikoover-
gang og forsendelse
3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller 
ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt. 
Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne 
omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af 
køber anviste sted, hvor køber for egen regning stiller 
mandskab til rådighed for aflæsningen. Er aflæsnin-
gen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens ankomst til 
pladsen debiteres køberen overskydende tid. Lever-
ing sker mellem 07.00 og 16.00 med mindre andet er 
aftalt. For tilkøb af logistik-ydelser henvises til Saint-
Gobain ISOVERs Service Charter.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst til giver 
anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens 
skøn passende sted, hvor efter levering er sket og 
varerne henstår for købers risiko. Såfremt køber ikke 

er repræsenteret ved 
vognens fremkomst, og chaufføren ikke skønner, at 
varerne skal aflæsses, betaler køber alle omkostnin-
ger forbundet med returnering, oplagring og senere 
udbringning.

3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted ab fabrik 
eller pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grøn-
land og Færøerne finder ligeledes sted i henhold til 
særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse 
af varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan 
der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret 
rette mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation
4.0
Saint-Gobain ISOVERs mangelansvar har en ud-
strækning som nedenfor stipuleret og gælder i 12 
måneder fra leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-
Gobain ISOVER afhjælpe eventuelle fejl og mangler 
ved det leverede eller foretage omlevering efter 
Saint-Gobain ISOVERs eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende 
mod Saint-Gobain ISOVER, og køber kan ikke hæve 
købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning 
eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. 
Saint-Gobain ISOVER har ikke ansvar for tab påført 
køber eller andre som følge af en mangelfuld lever-
ance, herunder tab ved at et byggeri eller en produk-
tion forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge 
varen grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over 
mangler skal ske skriftligt uden ugrundet ophold efter 
manglen er eller burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain ISOVERs leverance sker til et 
byggearbejde i Danmark gælder byggeleveranceklau-
sulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold ved 
byggearbejder, således at mangelansvar efter de 
foranstående regler kan gøres gældende i 5 år efter 
leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. 
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører 
ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Saint-
Gobain ISOVERs køber. I disse tilfælde kan sag tillige 
anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste 
stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 
næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse 
krav mod Saint-Gobain ISOVER, men ikke i videre om-
fang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end 
Saint-Gobain ISOVERs kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar
5.0
Saint-Gobain ISOVER er ikke ansvarlig for skade 
på ting. For personskade er Saint-Gobain ISOVER 
kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. 
Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til 
enhver tid gældende erstatningsniveau. 

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav 
vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun 
med stor vanskelighed – kan gennemføres mod 
Saint-Gobain ISOVERs køber eller mod efterfølgende 

købere, anerkendes  det, at kravet tillige kan gøres 
gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne 
tilfælde kan Saint-Gobain ISOVER kun gøres ansvarlig 
for mangler, i det omfang Saint-Gobain ISOVERs 
egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det 
omfang, der følger af Saint-Gobain ISOVERs kontrakt-
forhold med Saint-Gobain ISOVERs køber.

5.2
Saint-Gobain ISOVER anerkender dog i alle tilfælde, 
at kunne sagsøges sammen med Saint-Gobain 
ISOVERs køber og efterfølgende købere i anledning 
af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved 
Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain ISOVER kun ansvarlig, 
såfremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4
Saint-Gobain ISOVER bistår alene med teknisk 
vejledning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig for person- 
eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret 
produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevold-
ende defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis 
eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra Saint-
Gobain ISOVERs side.

Ansvarsbegrænsning
6.0
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig i det omfang 
det er bestemt foran. Saint-Gobain ISOVER er aldrig 
ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte 
tab eller andre lignende tab.

Force majeure
7.0
Saint-Gobain ISOVER er ansvarsfri i tilfælde af 
manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes 
force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, 
regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myn-
digheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller 
importforbud, manglende eller mangelfulde lever-
ancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, 
råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som 
ligger udenfor Saint-Gobain ISOVERs kontrol. Forelig-
ger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden 
med et tidsrum svarende til hindringens varighed med 
et passende tillæg til normalisering af forholdene. 

7. 1  
Punkt 7.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis der hos 
Saint-Gobain ISOVER eller Saint-Gobain ISOVERs 
koncernforbundne selskaber opstår begrænsninger 
i kapacitet angående produktion, logistik eller 
tilsvarende, og hvis der som følge deraf forekommer 
knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan situa-
tion er Saint-Gobain ISOVER berettiget til at udskyde 
leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

Lovvalg
8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain ISOVER og køber 
skal afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og 
landsretssager for Østre Landsret, som aftalt værnet-
ing. Sager om ansvar for mangler skal dog, jævnfør 
ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og 
Anlægsvirksomhed.

Salgs- og leveringsbetingelser for Saint-Gobain ISOVER



Få svar på dine spørgsmål

Har du brug for mere information om ISOVERs produkter kan du finde det på www.isover.dk, 

eller du kan kontakte ISOVER Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER
Østermarksvej 4 
6580  Vamdrup

Telefon: 72 17 17 17 
E-mail: isover@isover.dk 

www.isover.dk
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