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Med et helt nyt isoleringkoncept, er der nu særlig god gnrnd til et samarbejde
mellem os ved både nybyggeri og renovering.
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Konceptet er fremtidsikret og indfrier de lsav der stilles i Bygningsreglementet
for både nybyggeri og renovering.

Med Rockwool Granr.rlat slipper du og dine svende for det "triste" isoleringsarbejde
og udlægningstiden er kort, med et målbart godt resultat.

. Fremtidens krav til isolering indfries med indblæsning af granurat,

. Granulat er en effektivt og økonomisk god løsninq.

. Vi har den viden og specialuddannelse der kræves for at være

Autoriseret Rockwool indblæser.

' Vi udsteder attest for korrekt udført arbejde, både for bygherre som husejer,

til eventuel fremtidig sdkprøvekontrol eller salg,

' Rockwool Granulat har særligrt grode egrenskaber i forbindelse med brand,

iyd og tugrt.

Jeg håber informationsmateria-let giver lyst ti] en snak om konceptet.

Med venlig hilsen

AutorisereL
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Øgede isoleringskrav
til, dine byggeproj ekler
kræver nye ldået

Kravene til isoleringstykkelser i
byggebranchen øges år for år

Vi kan med dette koncept tilbyde gode og
fremtidssil<rede løsninger, Ved dårlige adqangs-

forhold eller tilgængelighed, kommer
indblæsningsEranulatet nemt ud i aile lcoge
og hj Ørner,

Is ole ringsre sult at et indfrier de lornnæ s s ige
tr<rav og vi leverer et rigtigtt godt resultat

med en meget lang levetid.

2010-12
U-værdi 0,08

Den fremtidssikrede løsning til
nybyggeri eller renovering

Når isoleringen er foretaget udstedes en attest,

Den:re attest er sikkerhed for veludførl isolerings-

arbejde og husej er bør Eemme denne attest

sarnmen med husets ørrige dokt-tmenter,

Indblæsningen kan ofte udføres på en dag og

du stipper for tilskæring, spild og bortkørsel af

isoleringsaffald,

På lofter vil der desuden blive opsat en synlig

markering af tykkelsen på det indblæste granulat.

På den måde kan alle nemt kontrollere at den

aftalte U-værdi er tilstede,

Tidsbesparende

Optimal sikring mod kuldebroer

Forb e dret arb ej dsrn iliø

Passiv huse
U-værdi 0,05

2015 / Lavenergi
U-værdi 0,06



Granulat

slørre samarbej de

Med en løsning fra en Autoriseret
Rockwool Indblæser opfyldes frem-
tidens krav til isolering

Samlet set, kan du med en Autoriseret indblæser
o g Roclcnrool gennemtestede produkter frems ætte

et troværdigt, trygt og veldokr:menteret resultat.

De lorrmaessige krav er mødt uden begrænsninger,

' Professionel udførelse

' Garanti for perfekt arbejde

' Hurtig og effektiv udlægning

' Kan blæses oven på eksiste-
rende isolering

Autoriseret

Rockwool Granulal kan
være Løsningen i el nyl

ROCffiOI:
lndbtæsningsfirma

Et samarbeidet med en støwe sarnlet
økonomisk gevinst.

Det indblæste granulat kan med lethed lægges
ovenpå eksisterende isolering. Det sikrer optimalt
mod kuldebroer ogr man undgår spild og småfejl
der kan opstå under tidspres.

Indblæsningen eft erlader ingen afskæringer,

trykkede ubrugelige rester eller åbnede pakker,

Udlægningstiden for isoleringen er meget kort og
der vil ikke forekorrune restprodukter.

Beelre
isoleringsevn s

lngen spilcl
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Vi gør arbejclet
for clig!

Hurtigarg
urellægning
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E t der eL nyL

byggeproj ekl på vej ?

å kan vl hj æLpeISi

Rockwool Autoriseret Indblæser
kan rned Granulat opfylde alle
isoleringskrav indenfor nybyggeri

Vi har den seneste viden om materialer, krav
u-værdier, isoleringstykkelse, Iuftskifte oE kulde-
broer, Du kan lette færdiggørelsen af dit proleld ved

brug af løsninger med indblæst granulat,



Ska[ du lgang med

Granu[aI

en større renovering?

Ved renovering kan Rockwool
Granulat være den nye makker.

Ved renovering og delvist isolerede prqekter, er
Rocknrool Granulat en ideet løsning til opgaver hvor
man typisk har svært ved at tå adgang, Det kan
eventuelt skyldes en lav taghaeldning eller instal-
iationer på loftet, Der giver Roclanrool Granulat nu
en god mulighed for at dække disse områder og
derved spare dig for en masse besvær.

Flvis der er dårlige adgangsforhold og lav
taghaeldning under renovering, kan Rockrnrool

Loftsgranulat vaere en stor fordel, Ved efter-
isolering af loftet, opnås markant besparelse
på varmeregningen, Husets værdi Øges, ogr

samtidigt forbedres indeklimaet,

Efterisolering af etageadskillelse giver hø1ere
overfladetemperatur på loft o9 Erlv hvilket

fierner eventuel træk, I mange huse er isolering
mellem stue og kaelder også muligt,

Ved at efterisolere hulmuren, sikres en bedre
boligkomfort uden træk fra kolde vægge og
mindsker udgrrften til opvarmning, En nem,
billig og effektiv form for isotering og godt for
indeklimaet.
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Slkkerhed og
garanLl for eL

perfekL resu[LaL

Autoriseret Rockwool
Indblæsningsfirma

Roci<urool A/S strller store krav til udførelsen af
isoleringsarbejdet. Kun udvalgte firmaer har efter
en grurldig uddannelse fået autorisation til
indblæsning af Rocknrool stenuld, Som autoriseret
indblæser er vi underkastet en løbende strk-
prørekontrol af Rockruool A/S

Vi, der udfører indblæsningen har gennemførL

både teoretisk uddanneise og uddannelse i at

håndtere isolering og maskinel,

Sorn de eneste garanterer vi
isoleringsværdien

Når der anvendes Roclanrool Granr:lat til
isolering i nybyggeri eller ved renovering
sitr<rer vi at der bliver isoleret med den
helt korrekte isoleringstykkelse - og dine
lunder får en isoleringsat[est som bevis

for veludført arbejde.
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Rockwool GranulaL
ha t a[Le sLenuldens
gode egenskaber

Brandbeskyttende
Rocknrool er ubraendbar og brand-
hæmmende. Stenulden tåler op til
].000'C uden at smelte, Rockrnrool

stenuld har markedets bedste brand-
egenskaber - en sikkerhed for Cg og
din familie, hvis uheldet skulle vaere

ude,

Fugt- og vandafuisende
Fygesne og fugr-t vil derfor ikke trængre

gennem isoleringen, men bliver
liggende på overfladen, indtil det er
fordampet igen.

Granulat

En miljørigtig løsning
Rockrnrool er naturligt bestandigt
overfor fugt og brand, hvorfor der ikke
tilsættes svarnpe og brandhæruner,
Roctr<nrool er mrljøcertificeret ogr EPD

miljø-deklareret.

Stabil og holdbar
Roclcnrool bliver liggende - også
selvom det blæser kraftigt,

Gode tydegenskaber
Rocknrool er opbygget af stem.rlds-

tråde med luftfyldte mellemrurn, der
er i forbindelse med hinanden, Det

betyder, at materialet også har gode
lydabsorberende egenskaber,

Spar penge
Et hus, der er efterisoleret med
Roclanrool stenuld, giver et lavt energd-

forbrug - til gavn for milj Øet og din
økonomi, ogi forøger endvidere din
ejendoms værdi.

Et bedre indeklirna
Med en god efterisolering siker du det
perfekte isoleringsresultat, En effektiv
isolering medfører at huset bliver
Iunere om vinteren og køligere om

sorruneren - boligkomforten forb edres.


