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Pressen

Kai Strehlow, försäljningschef, och Johan Enberg, vd, har stora förhoppningar på nya produkten Sundolitt Climate.

20 % bättre effekt med Sundolitt Climate
Sundolitt lanserar nu en ny produkt som har 20 % bättre isoleringsvärde än traditionella isoleringsmaterial.
I Sundolitt Climate har grafit tillsatts för att reflektera den infraröda strålningen. Dessutom har produkten
fortsatt minimal vattenabsorption, låg vikt och hög tryckhållfasthet. Detta är ett av framtidens isoleringsmaterial, ett material som sparar både miljö och plånbok.

Sundolitt Climate är namnet på en alldeles ny produktlinje från
Sundolitt. Flera års utvecklingsarbete har nu gett frukt och därmed
har det ordinarie produktprogrammet med EPS och XPS kompletterats. Genom att blanda i grafit i råvaran styren får cellplasten
bättre egenskaper än tidigare. Det är främst isoleringsförmågan
som förbättras genom att den infraröda värmestrålningen inomhus
reflekteras tillbaka och inte försvinner ut. Sundolitt Climate minskar
därför värmeförlusten från den typ av värmestrålning, som andra
isoleringsmaterial hittills har haft svårt att hantera. Tester har visat
mer än 20 % bättre isoleringsförmåga.
– Sundolitt Climate lanserades 22–27 september på Byggreis,
vilket är Norges motsvarighet till Sveriges Nordbygg. Bemötandet från fastighetsförvaltare och ägare av stora flerbostadshus var
mycket bra. Inte så konstigt då intresset för alla former av energibesparande åtgärder och lösningar är stort efter den miljörapport
som Vattenfall presenterade för ett par år sedan. Där visade det sig
att för varje investerad krona har isoleringen av hus störst effekt på
CO2-utsläppen, säger Kai Strehlow, försäljningschef på Sundolitt.
Bättre isolering eller tunnare skivor
Hittills har det ofta varit nödvändigt att uppföra lågenergihus och
passivhuskonstruktioner med mycket tjocka ytterväggar och relativt små fönster för att klara de högt ställda energikraven. Med
Sundolitt Climate går det numera att skapa mer harmoniska och

bättre boendelösningar, därför att materialet isolerar bättre och
därmed fyller mindre. Smalare konstruktioner ger större boyta. Det
betyder också smalare fönstersmygar, vilket gör att ljuset lättare
kommer in. Men det är främst från ägare av befintliga flerbostadshus som de omedelbara beställningarna tros komma.
– Tilläggsisolering av befintligt fastighetsbestånd från miljonprogrammet är av stort intresse. Det finns idag lyckade exempel på
fastigheter som tilläggsisolerats med vanlig EPS. När dessa fas
tighetsbolag nu får höra att de kan spara ytterligare 20 % genom
Sundolitt Climate höjs intresset. I äldre byggnader är det ofta ont
om utrymme och det är därför också svårt att få plats med tillräckligt
tjock isolering, berättar Kai Strehlow.
Framtidens isolering
Sundolitt Climate har samma goda egenskaper som traditionell vit
EPS – fuktavvisande, låg vikt och hög tryckhållfasthet, men bättre
isoleringsförmåga. Grafit är en kristall av grundämnet kol och för
den oinvigde bör poängteras att grafit inte är farligt. Tillverkningsprocessen är densamma som för vanlig EPS. Råmaterialet expanderas med hjälp av vattenånga i ett slutet system till färdig EPS.
I Sverige kommer Sundolitt Climate att finnas i tre standardtjocklekar – 50, 100 och 150 mm. Detta i skivformat 600x1200 och
1200x2400 mm. Övriga tjocklekar och storlekar kommer att erbjudas efter beställning.
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Johan Enberg
– ny vd
Johan Enberg, 47 år, är sedan 24 augusti ny vd på Sundolitt. Johan kommer
närmast från Sveico där han suttit som
vd de senaste tre åren. Sveico är ett
Gnosjöföretag som jobbar med köksredskap och plastprodukter som till
exempel Gastromax, vilket lanserades
med hjälp av TV-kocken Tina Nordström. Dessförinnan jobbade Johan
som vd på Plast AB Orion i Anderstorp i
tre år. Han har således erfarenhet av att
leda företag inom plastindustrin. Och
han har också tjugo års erfarenhet från
SCA Packaging där han haft funktioner
inom marknad och försäljning.
Din syn på byggbranschen?
– Det är skönt att kurvan nu har planat ut något efter ett dramatiskt tapp.
Behovet av nya bostäder och förändringar av befintliga bostäder kommer
troligen att växa.
Hur ser du på Sundolitts framtid?
– Mycket lovande. I det läge vi befinner oss när det gäller klimatfrågan
tror jag att Sundolitt kan spela en viktig
roll och möta framtidens krav på bland
annat energieffektivare bostäder. Det
skall vi göra genom ökad närvaro på
marknaden och kontinuerlig produktutveckling. Sundolitt har bred kompetens
samt lång erfarenhet av processen och
materialet. Det är tillsammans med
våra kunder inom byggindustrin och
beställarna av förpackningar som vi
kan skapa framgång.

Oden bygger E6:an med hjälp av cellplast
E6:an norr om Göteborg har under längre
tid varit under utbyggnad. Oden Anläggningsentreprenad AB har uppdraget för en
av etapperna och bygger 6,5 km motorväg
några mil söder om Strömstad, närmare bestämt mellan Tanumshede och Knäm. Förutom motorvägen ingår fem betongbroar
och sex rörbroar samt 6,5 km lokalväg.
– Hela Bohuslän har väldigt dålig geoteknik då det antingen är berg eller gammal sjöbotten. Samtidigt måste nivåerna
jämnas ut så att vägen inte blir för kuperad.
Detta innebär att vi måste vara ytterst försiktiga för att inte överbelasta marken. Gör
man det kan massorna förskjutas och risken för ras blir stor.
För att förhindra detta bygger vi upp vägen med cellplast till ibland 6–7 meter i höjd.
Cellplast är lätt och det är onekligen en viss
skillnad mellan 20–25 kg/kubikmeter och c:a

2 000 kg/kbm om man använder jordmassor,
säger Tommy Ohlson, platschef på Oden.
Totalt kommer Oden att använda hela
40 000 kbm cellplast från Sundolitt och det
motsvarar ungefär 400 fullastade långtradare. Projektet startade i november -08 och
skall vara klart samma månad 2011.

Fakta om Oden:
ODEN Anläggningsentreprenad AB
är ett av de ledande anläggningsföretagen i Sverige och de största
uppdragsgivarna är Vägverket och
Banverket. I Sverige är antalet anställda närmare 500 personer och
omsättningen drygt 1 miljard. Sedan 2008 ingår företaget i österrikiska Strabag.

– 20–23 oktober
20 oktober öppnas portarna till Skandinaviens största och bredaste förpackningsmässa, Scanpack. Närmare 500 utställare
från 25 länder samlas 20–23 oktober på
Svenska Mässan för årets event inom förpackningsbranschen.
Sundolitt kommer att vara en av utställarna och Tomas Johansson, mässansvarig
på Sundolitt, är förhoppningsfull.
– Att möta kunder är alltid väldigt trevligt.
Och dessutom får vi tillfälle att presentera
oss för nya kunder och mäta oss med våra
konkurrenter. Vi finns i monter F 03:62 och

Mer information – www.sundolitt.se

biljetter går även bra att beställa genom
Sundolitt.
Scanpack arrangeras för 16:e gången
och är Skandinaviens ledande mässa för
förpackningsindustrin som helhet. Mäs�san arrangeras vart tredje år och fyller hela
Svenska Mässans anläggning samt Scandinavium. Det gör Scanpack till Svenska
Mässans största mässa alla kategorier.
Scanpack 2006 lockade hela 536 utställare, representerande 677 företag och 38 länder. Och besökarna var då inte mindre än
17 770 till antalet och kom från 57 länder.

