
Hvorfor valget af isolering  
til terrændæk kan sænke  
bygningens energiforbrug.LÆ

S 
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Det har
aldrig været lettere

at mindske 
varmetab – og 
dermed sænke 
energiforbruget



Sundolitt Climate 
Isolering 
Grå og skarpkantet EPS- 
plade med 20% forbedret 
isoleringsevne og maksimal 
energieffekt

Sundolitt Climate 
Strimler 
Grå og skarpkantet EPS- 
strimmel med 20% forbedret 
isoleringsevne.Til dækkets  
kuldebro – afbrydelser

Sundolitt Climate 
RadonSafety 
Grå EPS-sugplade med 20% 
forbedret isoleringsevne.  
Terrændækkets ekstra sikring 
mod radonindtrængning.

Hvad er Grøn Standard 
Terrændæk?

Det er ikke længere et spørgsmål, om man skal bygge bære- 
dygtigt – spørgsmålet er i højere grad, hvor bæredygtigt og 
klimavenligt man har økonomi til eller behov for at bygge. 
Heldigvis så giver det rigtige materialevalg som regel en 
bedre økonomi på lang sigt. 

Det gælder også for Grøn Standard Terrændæk.
For ud over en masse fordele i byggeprocessen, så betaler 
investeringen i Grøn Standard Terrændæk sig på den lange 
bane. Det skyldes isoleringens evne til at sænke varme-
tabet gennem terrændækket markant. Det vil i sidst ende 
optimere energiforbruget og gavne varmeregnskabet. 

Så vil du bygge let – og med fokus på energibesparelser, 
så start fra bunden – bogstaveligt talt. Med Grøn Standard 
Terrændæk optimerer du både byggeproces og energifor- 
brug i ét hug.



Økonomisk er der ingen tvivl om at valg af den rigtige 
løsning til dit terrændæk betaler sig på den lange bane. 
Ud over muligheden for mange års energibesparelse, 
så er Grøn Standard Terrændæk 100% genanvendelig. 

Isoleringen består af op til 98% luft og meget tyder på, 
det minimerer risikoen for differenssætninger markant. 

Dertil kommer at isoleringen er så let at arbejde med i 
byggeprocessen, at det nærmest føles som en leg –  
ikke mindst når du bygger i storformat.  Alt i alt er  
Grøn Standard Terrændæk en rigtigt god start, hvis du 
vil mindske bygningens varmetab og optimere bygge-
processen. Her er en række stærke argumenter for at 
vælge Sundolitt Grøn Standard til dit terrændæk. 

De konkrete fordele  
– for både bygherre og din entreprenør

Der er mange fordele, 

både økonomisk og

 klimamæssigt, ved at vælge 

 Sundolitt 

Grøn Standard 

Terrændæk

100%
genanvendeligt

Udviklet med mere 
end 50 års erfaring

Materialebesparelse
i omkringliggende

konstruktioner

Stabil og sikker 
løsning

Cirkulært produkt
med lavere CO2 aftryk

Sparer tid –
især ved store byggerier

Ingen tunge løft
– perfekt til store 

formater
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Krog Skolevej 3
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