FAGMANDEN
Danske aviser varmer i kulden

neth Henriksen, der er en del
af Papiruld Danmarks i alt 43
autoriserede isolatører, som
alle er uddannede energivejledere på Teknologisk Institut.

God økonomi i
at efterisolere
Ud over det miljørigtige
aspekt er der også god økonomi i at efterisolere ældre huse.
- Vi oplever, at temperaturen på husets vægge indvendigt stiger med 6-7 grader, når
man benytter Papiruld som
hulmursisolering - og det kan
for alvor mærkes på varmeregningen - ofte op mod
3.500 kr. ekstra i pengepungen hvert år. Ved en efterisolering af loftet kan besparelsen
være op mod 5.500 kr. om
året, slutter Kenneth Henriksen.

Pribohuset er en af Danmarks 43 autoriserede papirulds isolatører.
Pribohuset ApS er Vordingborg
og omegns repræsentant for
Papiruld Danmark A/S, der
producerer Papiruld, som er et
udelukkende dansk og samtidigt miljø- og energivenligt isoleringsmateriale.
For bare et par år tilbage var
der ikke mange danskere, der
kendte til isolering med avispapir, men de senere år har
der været stor fokus på at
energioptimere dårligt isolerede huse. Samtidigt er der
kommet større fokus på, at
byggematerialerne skal være
så grønne som overhovedet
muligt. Og Papiruld er netop
et miljøvenligt alternativ til de
traditionelle isoleringsmaterialer, som har været benyttet i
mange år.

Forskel i kvalitet
Der er dog store kvalitetsmæssige forskelle på papirisolering. Kenneth Henriksen fra
Pribohuset ApS fortæller:
- Da vi for nylig besluttede
os for at tage papirisolering
ind i vores produktportefølje,
valgte vi at indgå et partnerskab med Papiruld Danmark
A/S og deres produkt Papiruld, fordi de har en miljørigtig profil, og fordi det er
dansk produceret. Papiruld er
nemlig produceret af danske
overskuds- og genbrugsaviser,
som siden 1988 er trykt med
miljøvenlige og giftfri farver.
Det er en sikkerhed, som
både mine kunder og jeg har
glæde af, fordi vi kan være
sikre på, at kvaliteten er i

orden. Og indtil videre har vi
kun hørt positive tilbagemeldinger fra vores kunder.

Papiruld
bliver dagligt testet
Papiruld har været produceret på fabrikken i Hillerød
siden 1989, og her bliver produktet dagligt testet og videreudviklet.
- Det er en stor fordel, at
Papiruld bliver produceret i
Danmark. Vi har dagligt kontakt til producenten og bliver
løbende informeret om nye
isoleringsteknikker og forbedringer af produktet. Samtidigt kan vi være sikre på, at de
tests produktet løbende gennemgår, er foretaget i Danmark og overholder de danske standarder, forklarer Ken-

Hvad er Papiruld?
Papiruld er et granulat, som
er findelt og blæses ind via en
slange. Fordelen ved Papiruld
er, at det fordeler sig i alle
sprækker og ligger sig som en
dyne og bliver ikke brudt med
samlinger, som det sker med
måtter eller batts. Med måtter
og batts kan man risikere problemer med kuldebroer særligt omkring rørføringer og
spær, da det her er vanskeligt
at tilpasse måtterne med et
optimalt resultat.

Fakta om
Papiruld Danmark
Papiruld Danmark har eksisteret i mere end 20 år og er
Danmarks eneste producent

af Papiruld. Papiruld Danmark har et landsdækkende
netværk bestående af 43 autoriserede isolatører. Virksomhedens hovedkontor og produktionsfaciliteter ligger i Hillerød. Virksomheden har gennem alle årene været stærkt
engageret i miljørigtig produktion og i at begrænse
udledningen af CO2.
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