
ISOLERING

PROFESSIONELLE LØSNINGER TIL 

ENERGI-, MARINE-, INDUSTRI- OG BYGGESEKTOREN 

Isolering er et omfattende kompetenceområde, hvor vi  
med vores brede erfaring tilbyder de mest optimale 

isoleringsløsninger mod varmetab, kuldetab, støj og brand. 
Det gælder såvel på land som offshore, til olie-/gasindu- 
strien, raffinaderier, kraftværker, skibsværfter, bygge-, 
fremstillings-, fødevare- og medicinalindustrien.



1. Isolering af aftræksrør i maskinrum på skib. Her er anvendt en kombination 

 af specialsyede, demonterbare isoleringspuder og traditionel isolering  

 med pladebeklædning.

3.  Tankisolering på biogasanlæg. Mineraluld i forskudte lag med beklædning  

 af trapezplade monteret på afstandsjern.

2.  Insuflex tanktagsisolering. Ny fleksibel og energibesparende metode  

 til isolering af tanktage uden behov for driftsstop.

4. NTS turbineisoleringssystem anvendt på kraftværk.  

 Systemet er demonterbart og isolererer både mod varme og støj.

Isolering 
TEKNISK ISOLERING 

– DEN HURTIGSTE VEJ TIL ENERGIBESPARELSER 

Effektiv varme- eller kuldeisolering giver hurtige resultater på 

økonomisiden. Tilbagebetalingstiden på investeringer i teknisk iso- 
lering er overraskende hurtig, og så tæller det naturligvis også på 

miljøregnskabet, hvor CO2-udslippet reduceres væsentligt. Valget 
af isoleringsmateriale varierer efter opgavens karakter, indholdets 
og omgivelsernes temperatur, samt hvor anlæggene befinder sig 
rent fysisk. Vi udfører isolering af alle former for rørinstallationer, 
kølerum, ventilations- eller køleanlæg, skibe, tankanlæg mv. 

Beklædning af isoleringen er ofte nødvendig – både af hensyn til 
holdbarheden og eventuelle tekniske krav eller hygiejnekrav, vejr-
forhold mv., men også af æstetiske hensyn. Oftest beklædes med 
kapper af tyndplade, men der kan også være tale om forskellige 
former for coating, beklædning med pvc-folie mv. Pladekapperne 
specialfremstilles på vores egne værksteder, hvor vi råder over alt 
moderne udstyr til forarbejdning af alle typer tyndplade.

BEDRE ARBEJDSMILJØ MED 

LYDISOLERING OG AKUSTISK REGULERING

Norisols lydspecialister hjælper med at løse komplekse problemer 
med støj og dårlig akustik, så arbejdsklimaet højnes, og Arbejds- 
tilsynets krav til efterklangstid og generelt støjniveau overholdes.

BRANDISOLERING – EN VIGTIG DEL AF SIKKERHEDEN

Norisol tilbyder en række brandtekniske isoleringsløsninger, som 
højner sikkerheden.

Vi gør det nemt for dig
Norisol tager sig af alt lige fra projektering og dimensionering til 
udførelse af arbejdet, hvad enten det drejer sig om nyanlæg, om- 
bygning, renovering eller vedligeholdelse. I samarbejde med vores 
kunder finder vi de optimale løsninger til de konkrete opgaver. Vores 
effektive projektteams med kompetente projektledere i spidsen 
sikrer, at entrepriserne udføres til den aftalte tid, kvalitet og pris. Vi 
efterprøver gerne effekten af vores tiltag med tekniske beregninger, 
termografi, efterklangs- og støjmålinger etc.
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Norisol er en skandinavisk koncern, som tilbyder en omfattende række ydelser inden for teknisk isolering, adkomst- og stilladsteknik,  
bygnings- og indretningsentrepriser. Vi har afdelinger i hele Danmark, hvor en af vores kernekompetencer er teknisk isolering.
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