
 

M O N T H L Y

J O U R N A L  O F  I N F O R M -

A T I O N

T E C H N O L O G YDin totalleverandør af 
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40 år med alternativ isolering



Nytænk, udvid eller styrk din  
forretning i tæt samarbejde med 
ISODAN®

På grund af de konstant stigende krav til 
miljøet og CO2 reduktion er efterspørgsel 
efter arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer 
såsom papir isolering og genbrugs- 
EPS (flamingo) hastigt stigende. 
Dette danner en solid grobund for at op-
bygge eller styrke din eksisterende forret-
ning i nært samarbejde med ISODAN® 
og derved få andel i dette attraktive  
vækstmarked og dets gode indtjenings-
muligheder.

ISODAN® er grundlagt i 1974 og har været 
én af de absolutte pionerer indenfor 
udvikling og udbredelse af alternative 
isoleringsmaterialer og teknikker på 
det danske og internationale marked.  
ISODAN®  besidder således en stor viden 
og knowhow indenfor hele spektret 
af brugen, udførelsen, produktion og 
markedsføring af alternative indblæsnings-
materialer til isoleringsbrug.

Hvorfor vælge ISODAN® papir  
isolering fremfor andre  
isoleringsmaterialer
Produkterne er velafprøvede og anerkendte, 
de er meget arbejdsvenlige og giver ingen 
irritation, stikken eller kløen.
Udover energibesparelser opnås der ved 
brug af ISODAN® isoleringsmaterialer et 

godt og sundt indeklima, fordi materialet 
er diffusionsåbent. Produkterne kan 
anvendes i gulve, vægge og på lofter.  
ISODAN® giver en behagelig varm og  
energibesparende bolig.

Som totalleverandør kan vi tilbyde 
dig en komplet løsning bestående 
af blandt andet;
•	 Certificeret	ISODAN®	
	 isolatøruddannelse	
		
•	 ISODAN®	isolatør	autorisation

•	 Komplette	isolatør	
	 arbejds-udstyrspakker	

•	 EPS	(flamingo)	granulat	fra	egen		
	 produktion

•	 CoolMachines	indblæsningsmaskiner,		
	 branchens	bedste!	

•	 24-7	teknisk	support	på	din	maskine

•	 Support	til	beregning	og	
	 tilbudsgivning	af	isoleringsopgaver

•	 Markedsføring	og	annoncetilskud

•	 Salg	og	produktion	af	fabriksanlæg		
	 til	fremstilling	af	papir	isolering

•	 LEVERINGSGARANTI:	
	 ISODAN®	vil	uanset	mængden	altid		
	 være	i	stand	til	at	levere	certificerede		
	 kvalitetsprodukter	til	det	ønskede		
	 leveringstidspunkt	og	leveringssted

•	 Du	repræsenterer	et	anerkendt	og		
	 veletableret	brand

•	 Du	arbejder	med	arbejdsmiljøvenlige		
	 produkter

•	 Du	har	produktgaranti

•	 Produktet	er	fuldt	ud	konkurrence-	
	 dygtigt	i	sammenligning	med	andre	
	 konventionelle	isoleringsprodukter

•	 Stor	kundetilfredshed	(sundt	
	 indeklima,	høj	brandmodstand)

•	 Du	har	direkte	adgang	til	40	års		
	 vidensbank	og	branchekendskab

•	 Du	får	markedsføringsbistand	
	 og	annonceringstilskud		

•	 Kundeanvisninger	via	vores	store		
	 mangeårige	professionelle	netværk	af		
	 entreprenører,	boligforeninger	og	
	 forretningsforbindelser	i			 	
	 byggesektoren

•	 Du	får	leveringsgaranti	og	kvalitets-	
	 garanti	på	isoleringsmaterialer
	
•	 ISODAN®	repræsenterer	
	 CoolMachines	markedsførende			
	 isoleringsmaskiner	i	hele	Europa.

•	 ISODAN®	yder	24	timers	
	 maskinsupport	

•	 Udstedelse	af	ISODAN	
	 Isoleringsattest	til	boligejeren

•	 Du	kan	markedsføre	dig	med	en		
	 naturlig	grøn	profil

Som autoriseret ISODAN® isolatør har du følgende fordele:

CoolMachines indblæsningsmaskiner



ISODAN ApS  - Tel. +45 40 16 37 97
e-mail: mn@isodan.dk  - www.isodan.dk

Denne brochure er trykt 
på genbrugspapir

10 gode grunde til at vælge ISODAN® ved bygningsisolering
1. God varme og kuldebeskyttelse
Isoleringsevnen for ISODAN® kan sammenlignes med de andre isoleringsmaterialer, der pt er i handlen. ISODAN® giver en god 
varme/kuldebeskyttelse (    10  0,0379 W/MK).
ISODAN® indblæses i bygningskonstruktionen, giver et homogent isoleringslag og tætner alle hulrum og spalter.

2. God brandhæmning
En af ISODAN®s vigtigste egenskaber er fiberens fremragende brandhæmning. ISODAN® brænder ikke og smelter ikke. Selv ved 
1200° C forkuller fiberen kun langsomt, og slukker, så snart flammen fjernes. Mange liv kan reddes, hvis spredning af ilden bliver 
hæmmet og ingen giftige gasser afgives.

3. Miljøvenligt og råstofbesparende
ISODAN® bliver fremstillet af genbrugspapir. Affaldspapir er blevet til et værdifuldt isoleringsmateriale. 
ISODAN® kan genanvendes. Produktionen giver ingen skadelige udslip til luft, jord eller vand.

4. Fugtregulerende
ISODAN® er et organisk materiale, der optager og afgiver fugtighed. Bygningskonstruktionen ånder. ISODAN® virker fugtregu-
lerende og sørger derfor for et sundt indeklima. Du behøver ikke leve i en “plastikpose” men får et hus, der ånder uden træk eller 
stort varmetab.

5. God lydisolering
På grund af den høje densitet besidder ISODAN® gode lyddæmpende egenskaber.

6. God beskyttelse mod træk
ISODAN® besidder gode egenskaber mod træk og kan udblæses i loftrum uden vindpap. Fiberens finhed og den høje kvalitet 
giver den gode beskyttelse mod træk, et minimum af varmetab og sparer på energiomkostningerne.

7. Brugervenligt
Når du isolerer med ISODAN® har du ingen afskæring og dermed intet spild. Lagerplads og kostbar transport af isoleringsmater-
ialet til byggepladsen bortfalder. Arbejdet med materialet giver ingen irritation - hverken stikken eller kløen.

8. Insekt og skadedyrafvisende
ISODAN® er tilsat en lille mængde mineralske salte, der gør isoleringsmaterialet brandhæmmende og modstandsdygtigt imod 
svamp, råd og skadedyr. Mus og rotter trives ikke i ISODAN®.

9. Et genbrugsprodukt 
ISODAN® bliver fremstillet af gammelt avispapir.
Isoleringsmaterialet kan genanvendes.
Isoleringsmaterialet kan deponeres uden at skade naturen.
Isoleringsmaterialet indeholder ingen kemiske bindemidler.
Isoleringsmaterialet kan fremstilles uden at skade miljøet.

10. Fremstillet lokalt
ISODAN® bliver fremstillet i de fleste europæiske lande. Således reduceres transporten fra producent til slutbruger til gavn for 
miljøet og økonomien.
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