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Autoriseret 
ROCKWOOL Partner
Fordi kvalitetsisolering skal udføres 
af fageksperter!
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En professionel holdning 
til kvalitet

Gennem mere end 75 år har ROCKWOOL stået 
for innovation og nytænkning i isolerings-
branchen. Men kvalitetprodukter alene gør det 
ikke. En væsentlig del af en god isolerings-
løsning er kvaliteten af det udførte håndværk. 

Selv små udførelsesfejl kan få stor betydning for 
varmeregningen og ødelægge forudsætningerne 
for et lavt energiforbrug og et godt indeklima.

Når du benytter en Autoriseret ROCKWOOL 
Partner til dit isoleringsprojekt, får du en 
kvalitetsløsning, hvor certificerede isolerings-
produkter kombineres med den bedste faglige 
udførelse.

Det betyder, at den investering, du foretager, 
giver størst mulig energibesparelse – både på 
kort og lang sigt. 
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En Autoriseret ROCKWOOL Partner opfylder 
disse krav:

 Er medlem af ”Byg Garanti” eller har 
anden dokumenteret forsikring, som 
stiller dig mindst lige så godt, som 
kunde.

 Følger sagskendelser fra ”Byggeriets 
Ankenævn”.

 Overholder dansk arbejdsmarkeds-
lovgivning og dansk overenskomst.

 Deltager i den obligatoriske uddannelse 
og træning via ROCKWOOL uddannelses-
program.

 Er underlagt stikprøvekontrol af de 
udførte isoleringsopgaver.

 Udsteder attest på den udførte isolerings- 
opgave, der kan tjene som dokumentation 
sammen med bygningens øvrige papirer.

Sikkerhed for god 
isolering – hvordan?
 

En Autoriseret ROCKWOOL Partner er en særlig 
kvalificeret håndværksvirksomhed, der forpligter sig 
til at opfylde en række kvalitetskrav. Det gælder alt 
lige fra uddannelse, rådgivning og specifikation af 
løsning til faglig udførelse samt garanti og efterkon-
trol. Alt sammen ting, der giver dig sikkerhed for en 
god isoleringsløsning.



Danmarks foretrukne isolering gennem 

mere end 75 år

Når du vælger ROCKWOOL isolering, får du  
en unik kombination af fordele samlet i ét og 
samme produkt: Brandsikring, fugtafvisning 
og  lyddæmpning samt sikkerhed for at 
isoleringen ikke ændrer facon over tid.

Når du vælger ROCKWOOL isolering, får du 
en unik kombination af fordele samlet i ét og 
samme produkt.

 Ubrændbart – et ubrændbart produkt 
baseret på sten. ROCKWOOL isolering er 
klassificeret i den bedste brandklasse, 
når det gælder reaktion på brand, A1.

 Fugtafvisende – hvis ROCKWOOL 
isolering udsættes for regn, er det kun 
de yderste få mm, der bliver våde. Det 
forsvinder hurtigt, når regnen ophører.

 Lydreducerende – et lydreducerende 
produkt, der dæmper støj og reducerer 
trinlyd. Det er også med til at give et 
godt og behageligt indeklima.

 Energibesparende – ROCKWOOL 
 isolering slutter tæt til konstruktionen 

og reducerer kuldebroer effektivt.

 Formstabilitet – er formstabil gennem 
hele sin levetid og falder ikke sammen 
inde i konstruktionen.

 Uorganisk – angribes ikke af mikro-
 organismer og rådner ikke.

 Langtidsegenskaber – bevarer varme-
isoleringsevnen i hele konstruktionens 
levetid.

 Erfaring og kvalitet – ROCKWOOL 
 har gennem mere end 75 år stået for 

innovation og nytænkning i isolerings-
branchen. Samtlige produkter er gen-
nemtestet og dokumenteret.
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For at kunne garantere kvaliteten af isolerings-
arbejdet er både produkter og Autoriserede 
ROCKWOOL Partnere underlagt kontrol.

Produkterne overvåges løbende af Dancert og 
testes på uvildige akkrediterede laboratorier 
hos Teknologisk Institut og Brandteknisk 
Institut.

En Autoriseret ROCKWOOL Partner er en hånd-
værksvirksomhed, som er kendetegnet ved sin 
høje kvalitetsindstilling til den praktiske 
udførelse.

Den enkelte virksomhed forpligter sig til at 
gennemgå en særlig tilrettelagt produkt-
træning. Derudover gennemgår virksomhedens 
medarbejdere både praktisk og teoretisk 
uddannelse i at undgå kuldebroer og varmetab 
samt sikre lufttæthed i bygningskonstruktioner. 
Det er grundlaget for en energieffektiv bygning.

Endelig udsteder en Autoriseret ROCKWOOL 
Partner attest på det udførte isoleringsarbejde. 
Attesten er udgangspunktet for vores stik-
prøvekontrol.

Totalt set er det din sikkerhed for at få de størst 
mulige energibesparelser, når du isolerer.

En Autoriseret 
ROCKWOOL Partner 
er kvalitet med garanti

Kombinationen af en Autoriseret 
ROCKWOOL Partner og ROCKWOOL 
isolering er din sikkerhed for den 
bedste samlede isoleringskvalitet.

Læs mere om ROCKWOOL stenuld 
på www.rockwool.dk



Få mere at vide

Hvis du vil vide mere om Autoriseret ROCKWOOL Partner 
programmet, så gå ind på www.rockwool.dk/partner eller 
kontakt ROCKWOOL på telefon 46 56 16 16

ROCKWOOL A/S
DK-2640 Hedehusene
T: +45 46 56 16 16
F: +45 46 56 30 11
www.rockwool.dk


