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ByggeOptimering
• En optimeret byggeproces
• Bedre konstruktioner
• En god totaløkonomi
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Vi hjælper dig med at finde de 
optimerede løsninger!

Vi tilbyder en række services, der kan være 
med til at sikre, at du får de rigtige løsning-
er til dit projekt fra starten.

Vores systemer er baseret på løsninger, 
der opfylder de funktionelle krav til alt fra 
lydisolering til brandbeskyttelse, fugtbe-
skyttelse og holdbarhed.

Vi kan hjælpe dig med at optimere byg-
ningen ud fra funktionalitet, omkostninger 
og bæredygtighed.

Med ISOVER ByggeOptimering tager vi 
udgangspunkt i hele et byggeris proces, 
fra planlægningen og projekteringen til 
drift og vedligehold. Metoden er med til at 
synliggøre omkostningerne ved forskellige 
løsninger – og dermed danne grundlag for 
en optimering af byggeprocessen, konstruk-
tionen og totaløkonomien.

Med ISOVER ByggeOptimering får du:

• En optimeret byggeproces
• Bedre konstruktioner
• En god totaløkonomi

ISOVER ByggeOptimering
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Ydervæg

Effektivt, fleksibelt og energi- 
rigtigt facadesystem

Mange valgmuligheder for  
facadebeklædning

Ingen genhusning nødvendig 
under montagen.

Fordele med ISOVER Plus System
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Lavt energiforbrug, bedre kom-
fort og ny facade på en gang

ISOVER Plus System  betår af stolper af 
isolering og træ, bøjler, skruer og beslag samt 
Formstykker. Det anvendes til energirigtige 
facadeløsninger ved nybyggeri, renovering og 
efterisolering. 
ISOVER Plus systemet giver dig mulighed for 
en række forskellige facadeløsninger i fx træ, 
skifer, plademateriale, puds eller en kombinati-
on af flere forskellige materialer.  

Nem montage 
Plus Systemet er let at håndtere og kan forar-
bejdes og monteres med almindeligt hånd-
værktøj.  
Plus System Formstykkerne er tilpassede, så 
de passer præcis mellem stolperne. 

ISOVER Plus System

EKSEMPEL
• Effektiv montage med alm. håndværktøj

• Velegnet til både nybyggeri og renovering

•  Fleksibelt både mht. bagmur og færdigt udtryk

 CA. 10 % LAVERE TOTALOMKOSTNING*
* Sammenlignet med tilsvarende løsninger på markedet. 
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Ydervæg

Effektivt facadesystem til nyt 
etagebyggeri.

Vind- og vandafvisende  
isoleringselementer.

Funktionsbestandigt - kan stå 
ubeskyttet i op til 12 måneder. 

Fordele med ISOVER  
WeatherProof® Facade System
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Begynd på apteringen  
mens mureren arbejder
WeatherProof® Facade System er et innova-
tivt og effektivt facadesystem, der anvendes 
til etagebyggeri.

Vind- og vejrbestandigt
Glasuldselementerne modstår vind og vejr. 
Det betyder, at bygningen kan lukkes væ-
sentligt hurtigere, og udtørring kan startes 
tidligere i processen.
ISOVER WeatherProof Facade System kan 
stå ubeskyttet i 12 måneder.

ISOVER WeatherProof® Facade System 
reducerer byggetiden  
Når bygningen er ”pakket” ind i Weather-
Proof Facade System. kan det indvendige 
arbejde påbegyndes. inden skalmuren er 
bygget. Uafhængigt af murerens arbejde. 
kan vvs’eren, elektrikeren og alle andre kom-
me til.

ISOVER WeatherProof

APTERING PÅBEGYNDES 60% TIDLIGERE*
* Sammenlignet med traditionel opbygning med Murfilt.

EKSEMPEL 
•   Hurtigere byggeproces med færre stop  

pga. vejrliget
•  Indvendig aptering påbegyndes hurtigere
•  Isoleringen kan monteres uafhængigt af skalmuren
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Ydervæg
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Ingen kuldebroer samt hurtig 
og præcis montage

WeatherProof® Facade System er et stærkt 
og robust system, som er fleksibelt og nemt 
at tildanne. 

De enkelte elementer låser sig til hinanden 
og bagmuren som én ubrudt enhed, hvilket 
eliminerer risikoen for kuldebroer. 

Derudover bevarer WeatherProof® Facade 
System samme gode isoleringsevne i hele 
sin levetid. 

Ubrændbar
WeatherProof® Facade System er lavet 
af glasuld og klassificeret som A2-s1, d0, 
ubrændbar. 

Når ISOVER WeatherProof® isoleringen 
er fastholdt på facaden, virker den som et 
brandskjold, og apteringen kan påbegyndes 
sikkert, inden skalmuren er bygget. 

ISOVER WeatherProof

CA. 14 % TIDSBESPARELSE*
*Sammenlignet med alternative løsninger på markedet

EKSEMPEL
•   Bevarer isoleringsværdien hele sin levetid.
•  Fleksibelt. Nemt at skære i og tildanne.
•  Ingen kuldebroer samt hurtig og præcis montage.
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Logistik

Høj komprimering giver flere m2 

pr. pakke.
 

Flere m2 pr. pakke sparer tid

Nemmere håndtering på pladsen, 
med færre løft og mindre plads-
behov for opbevaring

Logistiske fordele:
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ISOVER glasuld giver 
effektivitet i hverdagen

Højkomprimeret
ISOVER glasuld er højkomprimeret i pak-
ken samtidig med, at den hurtigt genvin-
der den fulde tykkelse ved udpakning.

Reducerede transportomkostninger 
Kombinationen af lav vægt og høj kompri-
mering reducerer transportomkostninger-
ne og giver hurtig og nem håndtering ved 
montage.

Mindre håndtering og lagerplads
Derudover giver de flere m2 pr. pakke mindre 
håndtering på pladsen, hvor der spares tid 
både ved manuel håndtering og i forbindelse 
med opkraning.
Du kan også opbevare flere m2 på den sam-
me lagerplads. 

Høj komprimering

EKSEMPEL 
•   Flere m2 pr. pakke.
•   Hurtigere af- og pålæsning.
•  Hurtigere eller mindre håndtering på pladsen

OP TIL CA. 23% TIDSBESPARELSE*
* Sammenlignet med andre mineraluldsprodukter på markedet.



12 / Byggeoptimering

Teknisk Isolering

Brandisolering med høj ydeevne 
og lav vægt*

Brandklasse A1

Stor flexibilitet sikre hurtig og nem 
tilpasning  og montage

Fordele med U Protect Wired Mat 
4.0 Alu1 Black:

*Ofte lettere end konventionelle løsninger.
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God brandisolering 
med lav vægt

Maksimal sikkerhed og komfort
U Protect serien er testet og certificeret til at 
give maksimal sikkerhed og komfort under 
montagen.
Ud over de højtydende ULTIMATE produkter 
omfatter ISOVERs sortiment også tilbehør 
der skal bruges til effektiv brandsikring. 

3 løsninger - 3 pakker - samme produkt
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black leveres i 
3 forskellige løsninger:
• Singlepack - en rulle på 600 mm pr. pakke - er 

pga. det lille format god, hvis pladsen er trang.
• Doublepack - to ruller på 600 mm pr. pakke - 

er god til større projekter, da du får mere  
volumen og samtidig bevarer singlepack’s 
nemme håndtering.

• Full length - en rulle på 1200 mm pr. pakke - er 
god til isolering af store bøjninger og sikrer 
hurtig isolering af lange, lige længder.

Derudover gør Ultimates store fleksibilitet 
det hurtigt og let at tildanne og montere ved 
isolering af ventilationskanaler og gennem-
føringer.

U Protect Wired Mat  
4.0 Alu1 Black

OP TIL 7% LAVERE TOTALOMKOSTNINGER*
* Sammenlignet med konventionelle løsninger på markedet

EKSEMPEL 
•   Letvægtsløsning.
•   Stor fleksibilitet sikre hurtig og nem  

tildanning.
•  Højest opnåelige materialeklasse, A1 ubrændbar.



14 / Byggeoptimering

Tagisolering

En taglamelblok vejer under 5 kg 

ISOVER Robust Lamel leveres i 
tykkelser på 230-430 mm

Lamelblokkene udlægges nemt 
med en greb

Fordele med  
ISOVER Robust Lamel:
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Tagisolering til isolering af  
varme tage

ISOVER Robust Lamel er en del af et bredt 
sortiment til isolering af varme tage. 

Glasuldens fordele
ISOVER tagprodukter er fremstillet af glas-
uld, og er lydisolerende, har gode akustiske 
egenskaber og er ubrændbare.
Derudover har de lav vægt, som er en fordel 
for både arbejdsmiljø og i forbindelse med 
transport til og på byggepladsen.
 
Bliv hurtigere færdig 
Taglamelblokkene kan leveres i tykkelser,  
der gør det muligt at opnå de ønskede U- 
værdikrav for konstruktionen. 

Det betyder, at du kun behøver at lægge 
to lag* mod normalt tre eller fire lag, og du 
bliver således hurtigere færdig.  

*Dog 3 lag på ståltrapezplader.

ISOVER Robust Lamel

SPAR OP TIL 40% I VÆGT*
* Sammenlignet med traditionelle opbygninger på betonunderlag

EKSEMPEL 
•   Lav vægt.
•   Nem tilskæring med ISOVER kniv.
•   Alt kan udnyttes da selve pallen er opbygget af an-

vendelige taglamelblokke.
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Bæredygtighed

75% genbrugsglas.

 
Energieffektiv produktion.

 
Godkendt til Svanemærkede 
huse.

Miljømæssige fordele:
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Bæredygtig isolering,  
bedre løsninger

En holdbar løsning
Isolering fra ISOVER holder sine egenskaber 
i hele bygningens levetid, det hverken synker 
sammen eller mister isoleringsevnen.

Tilpassede produkter - mindre spild  
ISOVER fremstiller fx produkter i størrelser. 
der passer til konstruktionerne, så man på 
byggepladsen slipper for selv at tilpasse iso-
leringen og derved minimerer spild.

CO
2
-besparelser

• ISOVER isolering er komprimeret med 
op til 80%, derfor er det muligt at trans-
portere flere m2 på den enkelte lastbil.

• Den lave vægt gør fragten lettere. 
• ISOVER leverer direkte på byggepladsen 

og sparer derved de ekstra kilometer 
forbi tømmerhandlen.

• Produktionen foregår i Danmark, hvilket 
gør transportvejen til byggepladsen kort.

• Vi anvender volumenlastbiler og kan der-
for fragte en større mængde pr. bil end 
normale lastbiler.

• Vi anvender bæredygtigt emballage, der 
er genanvendeligt.

Minimer spild
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Vil du vide mere?

Se mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at 
optimere dit projekt på:
www.isover.dk/byggeoptimering 

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores 
rådgivere eller konsulenter. Vi kan hjælpe dig fra 
planlægningen til færdigt byggeri og gennemgår 
gerne optimeringsmulighederne med dig.

Find din kontaktperson her: 
www.isover.dk/kontakt-isover

Saint-Gobain Denmark A/S 
ISOVER

Østermarksvej 4   
6580 Vamdrup

Tlf. +45 72 17 17 17
www.isover.dk


