Vi er Dansk Celleglas

”Det er vores mission at
levere produkter og løsninger,
der hjælper vores kunder
med at skabe merværdi ved
at bygge bæredygtigt, med
miljøvenlige materialer fremstillet
af 100% genbrugt råmateriale.”
Dansk Celleglas er en produktions- og
handelsvirksomhed, der er markedsleder
indenfor byggematerialer fremstillet af
glasaffald.
Vi leverer CE-mærkede højkvalitetsprodukter
til de danske byggepladser, der nedbringer
belasting af miljø og arbejdsmiljø.
Vi arbejder for at fremme opfyldelse af FN’s
Verdensmål 9, 11, 12 og 13.
Kontakt os for detaljeret information om
vores arbejde med verdensmålene.
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Dansk Celleglas
FN’s verdensmål er et fælles
anliggende
Livsvilkårene, som vi kender i dem i den
industrialiserede del af verden, er under pres.
Næsten dagligt kommer der nye
dommedagsprofetier, og med god grund.
FN forudser at verdens befolkning er vokset med
en milliard til godt 8 mia. mennesker i 2030.
Som det ser ud nu, vil miljøbelastningen fra
stigende folketal langsom men sikkert gøre vores
planet ubeboelig, og på lidt kortere sigt gøre det
umuligt at brødføde befolkningen.
Mere end halvdelen af den menneskeskabte
drivhusgasudledning er sket indenfor de sidste
50 år, og der skal tages radikale skridt hvis den
udvikling skal vendes.
Klimaforandringer er kun en del af problemet
Alle verdens stats- og regeringsledere vedtog i
september 2015 17 verdensmål, der skal være
opfyldt i 2030 for at sikre vores overlevelse.
Men hvis vi skal opnå bæredygtig udvikling og
opfylde målene, er verdens virksomheder en
uundværlig del af løsningen.
Hos Dansk Celleglas kan vi kun i ringe grad
påvirke mange af målene, som f.eks. verdensmål
nr. 1 ”afskaf fattigdom”, men indenfor vores
fagområde kan vi være med til give både kunder
og samarbejdspartnere mulighed for at bidrage
ved at tilbyde produkter og services, der
understøtter bæredygtig udvikling.

Kontakt os for detaljeret information om vores
arbejde med verdensmålene.
Produkter fra Dansk Celleglas er 100%
upcyclede

Dansk Celleglas produkter fremstilles af genbrugt
glas, der kvalitetsmæssigt ikke kan anvendes til
nye glasprodukter, og ellers ville ende som affald
i et deponi.
Men til forskel fra gængse oparbejdede
genbrugsmaterialer er der tale om helt nye
produkter med CE mærkning og produktansvar
svarende til helt nye produkter, der er fremstillet
af jomfruelige råvarer.

Dansk Celleglas og partnere arbejder på løbende
at forbedre indsatsen for verdensmålene 9, 11,
12 og 13.
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Dansk Celleglas
”What’s in it for me?”

Til mange anvendelser er produkterne
traditionelle produkter teknisk overlegne og
hurtigere at indbygge, så der kan opnås store
besparelser på mandetimer
Foruden de tekniske fordele giver produkternes
lave egenvægt arbejdsmiljømæssige fordele, da
materialerne vejer en brøkdel af de materialer de
kan erstatte, og således bidrager på mere end en
måde til at byggeriet er bæredygtigt.
DGNB bæredygtighedscertificering

DURAPORÒ letfyld

Dansk Celleglas leverer på anfordring
projektspecifik eller generel dokumentation for
produkternes bidrag til bæredygtig
bygningscertificering efter DGNB.dk
I Danmark administreres certificeringen af GREEN
BUILDING COUNCIL DENMARK, der gennem
certificeringen yder en vigtigt indsats for at
understøtte opfyldelsen af verdensmål nr. 13,
Klimaindsats, da netop byggebranchen udleder
flere drivhusgasser end andre brancher. Så
potentialet for at yde en indsats der betyder
noget er meget stort.

GLAPORÒ letfyld

Men ikke nok med det, DGNB understøtter hele
14 af de 17 overordnede verdensmål, så et
projekt der er planlagt ved anvendelse af DGNB
vil som udgangspunkt understøtte opfyldelse af
14 af de 17 verdensmål.
GLAPORÒ celleglasplader

Kontakt os og hør mere om hvordan du kan spare
penge på dit projekt og samtidig yde et vigtigt
bidrag til bæredygtig udvikling.
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Dansk Celleglas
Det mest bæredygtige letfyld på markedet

DURAPORÒ letfyld fra Dansk Celleglas består af 100% upcyclet affaldsglas – med normalt
produktansvar og CE-mærkning.
Byggeriet står for 40% af CO2 udledningen på verdensplan, så det er et rigtigt godt sted at starte, hvis regeringens
ambition om at reducere udledning af drivhusgasser med 70% inden 2030 skal opfyldes.
Derfor er bæredygtige, gennemtænkte løsninger vigtigere end nogensinde før.
Lette kvalitetsmaterialer som f.eks. letklinker af ler har i årtier erstattet grus og jord, og
bidraget til at konstruktioner kunne gøres lettere og store omkostningsbesparelser
realiseres, fordi konstruktionernes tværsnit kunne reduceres. Ikke bare til gavn for
økonomien, men også for miljøet.
DuraporÒ letfyld
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Dansk Celleglas
Men alt godt kan blive bedre
DURAPORÒ letfyld består 100% af upcyclet affaldsglas, der ellers ville være blevet deponeret, men i stedet
genopstår som fremtidens næsten uforgængelige hightech byggemateriale.
Sammenlignet med andre letfyldsmaterialer er miljøbelastningen fra DURAPORÒ minimal. Faktisk så beskeden at
produktionen af DURAPORÒ kun udleder 30% af den drivhusgas, der udledes fra produktionen af letklinker, ligesom
energiforbruget er mere end 50% lavere.
Det er reduktioner der er til at tage at føle på, og det er kun under fremstillingsprocessen

*) kilde: LECA Environmental Product Declaration
https://www.leca.dk/sites/default/files/Teknisk%20information/Milj%C3%B8varedeklaration/EPD-Leca-letklinker-Hinge%20230616.pdf

Er gevinsterne kun miljømæssige?
Når man anvender færre materialer, er gevinsten både økonomisk og miljømæssig.
Så enkelt er det.
Når DURAPORÒ anvendes til indbygning i veje eller under fundamenter, hvor der er ringe bæreevne skal der typisk
udskiftes 30-50% mindre materiale, end ved anvendelse af letklinker, fordi den indbyggede beregningsmæssige
egenvægt er 50% lavere.
Ved anvendelse til landskabsmodellering betyder DURAPORÒ’s friktionsvinkel på 45o at der spares omkostninger til
forskallingsarbejder eller forme og eventuel stabilisering med cement, net eller lignende.
Derfor er DURAPORÒ en drøm at arbejde med for landskabsarkitekten, ingeniøren, arkitekten og entreprenøren.
Høj kunstnerisk frihed med bæredygtige materialer, der har næsten ubegrænset levetid med minimal miljøbelastning.
Kontakt os og få mere at vide om hvordan DURAPORÒ gør dit
byggeri grønnere og bidrager bæredygtighedscertificering
gennem DGNB.
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ
Det lette alternativ
- når vægt betyder noget

Stabilgrus vægtfylde 1.700 kg./m3.
DURAPORÒ letfyld vægtfylde 180 kg./m3.
Når vægt, styrke og holdbarhed er vigtig, er
DURAPORÒ letfyld det gode alternativ til stabilgrus
eller andre grusmaterialer.
Materialet kan med fordel anvendes i mange
forskellige slags konstruktioner og erstatter
materialer der er en begrænset ressource. Men lige så
vigtigt er DURAPORÒ letfyld, med en vægt svarende
til 1/10 af grus materialers, rigtigt godt for
arbejdsmiljøet.
DURAPORÒ er 100% fremstillet af affaldsglas og
suger ikke vand, så vægten af opsuget vand ikke skal
medregnes ved projektering.

DGNB bæredygtighedscertificering
Dansk Celleglas leverer på anfordring projektspecifik
eller generel dokumentation for produkternes bidrag
til bæredygtig bygningscertificering efter DGNB.dk

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ
Opbygning på blød bund

Princippet kaldes kompenseret fundering, eller
ligevægtsprincippet.
Ligevægtsprincippet kort fortalt
Det er næsten lige så enkelt som det lyder.
For at opnå en stabil konstruktion efter
ligevægtsprincippet beregnes den last den nye
konstruktion tilfører de underliggende jordlag.
Derefter bortgraves materiale i byggefeltet svarende
til lasten fra den nye konstruktion + vægten af
DURAPORÒ letfyld, så den nye konstruktion er i
ligevægt med det fjernede materiale.
Dermed undgås sætninger, uanset hvor ringe
bæreevne der er i byggefeltet.
Hvilke konstruktioner kan funderes efter
ligevægtsprincippet
Alle slags konstruktioner kan funderes efter
ligevægtsprincippet, uanset om der er tale om
bygninger eller infrastruktur som veje, jernbaner eller
lignende.
DURAPORÒ letfyld har unikke fordele
DURAPORÒ er 100% fremstillet af affaldsglas og
suger ikke vand, så vægten af opsuget vand ikke skal
medregnes ved projektering. Dermed spares mellem
30 og 50% bortgravning og bortkørsel af materiale.

Konstruktioner på blød bund kan være en kostbar
udfordring.
Med anvendelse af DURAPORÒ letfyld kan der spares
udgifter til bortkørsel af en del af det materiale, der
ellers skal fjernes for at konstruktionen kan stå på
bæredygtige aflejringer i undergrunden.

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ Case
Lastkompensation –
regneeksempel for huse

Opgravning og bortskaffelse
70 m3 x1,8 ton/m3 =
126 tons á 250 kr./t

31.500 kr.

DURAPORÒ letfyld
126,8 m3
200 m2 geotekstil á

60.230 kr.
4.000 kr.

Udgravning og materiale udgår:
60 m3 opgr. og bortsk. á 300 kr./ m3 – 18.000 kr.
30 m3 grus/kapilarbr. lag. á 90 kr./ m3 – 2.700 kr.
Nettoudgift ekstrafundering

75.030 kr.

Til sammenligning løber en pælefundering af en villa
nemt op i 300-500.000.mi

DURAPORÒ letfyld har unikke fordele
I eksemplet er der regnet med 100 m2 fritliggende villa
med en statisk last svarende til 9,96 kN/m2, eller ca.
100 tons for 100 m2 inkl. sikkerhedsfaktor svarende til
40%.

DURAPORÒ er 100% fremstillet af affaldsglas og
suger ikke vand, så vægten af opsuget vand ikke skal
medregnes ved projektering. Dermed spares mellem
30 og 50% bortgravning og bortkørsel af materiale.

Der udgraves materiale i byggefeltet svarende til
lasten fra den samlede konstruktion med densitet 1,8
ton/m3, som f.eks. gytje eller våd jord.

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.

DURAPORÒ letfylds densitet ved 15% komprimering er
0,2 ton/m3.
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ
Konstruktioner ved ramper,
støttemure, boldværker og i
vand

DURAPORÒ letfyld har unikke fordele
Men DURAPORÒ kan løse nogle af de problemer, der er
forbundet med konstruktionerne.
Med en egenvægt på ca. 1/10 af bakke- og
sømaterialer eller jord, øger DURAPORÒ ikke den last,
der skal optages i støttekonstruktionerne med mere
end nogle få procent.

Når høje støttekonstruktioner skal optage både
statiske og dynamiske laster stilles der store krav til
selve konstruktionens evne til at optage lasten fra
fyldjord eller andre fyldmaterialer.
For de fleste fyldmaterialers vedkommende er der en
sammenhæng mellem materialets vægt og dets
styrke, så støttekonstruktionerne skal dimensioneres
til også at optage kræfter, der stammer fra
fyldmaterialet. Konstruktionerne bliver kraftigere,
langsommere at bygge og naturligvis også dyrere.

DURAPORÒ består af 100% genbrugt glas og har
lukkede celler og kan ikke suge vand, så vægten af
opsuget grundvand ikke skal medregnes, når
konstruktionerne dimensioneres.
Fordelene ved de lukkede celler er naturligvis også til
stede ved byggeri i eller omkring vand, hvad enten det
er ved havnebyggeri, byggeri i sumpede områder eller
byggeri i vandet.
Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.

DANSK CELLEGLAS – INDUSTRIVEJ 1 – 4200 SLAGELSE
TLF: +45 40 64 68 04 – WWW.DANSKCELLEGLAS.DK
info@danskcelleglas.dk

DURAPORÒ Case
Nexus CPH

Dansk Celleglas

Tekniske fordele ved indbygningen
Også entreprenørerne har haft gavn af fordelene ved
at anvende DURAPORÒ . Trinopbygningen i
DURAPORÒ er meget nemmere end i andre kendte
materialer. Friktionsvinklen er mindst 45o, så
materialet kan stables og modelleres til alle tænkelige
former uden at det er nødvendigt at lave forskalling
eller forme.

Nexus CPH – foto Arkitema

Arkitema Archictects har anvendt DURAPORÒ letfyld
til at modellere ”landskabsstrøget” mellem
bygningerne i Nexus CPH der er domicil for
Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og
Energistyrelsen.
DURAPORÒ blev valgt til projektet af flere årsager.
Tanken om 100% genbrug har været vigtigt, men
produktets tekniske egenskaber har være den
vigtigste årsag.
Rådgiveren var meget tilfreds
Delprojektleder Helena Høgenhav udtalte i en artikel
3. oktober 2019 i Licitationen, at hun har været glad
for processen med at bruge glasgranulat af
affaldsglas, til opbygning under belægninger og
beplantning; godt hjulpet af anlægsgartneren Malmos
og A. Enggaard som totalentreprenør.
”Det upcyclede glas har stor trykstyrke og kan
komprimeres ligesom stabilgrus. Det virker godt ved
store terrænforskelle som her. Og så vejer det langt
mindre, og er lettere at arbejde med.”

Rationelle byggeprocesser er med til at sikre lønsomt
byggeri, godt arbejdsmiljø og tilfredse kunder.
I Nexus projeteket er støbninger foretaget direkte ned
i materialet uden særlige foranstaltninger og uden
støbeforskalling.
I forhold til konventionelle materialer er der hurtigere
og færre processer, så tidsforbruget reduceres
betydeligt.
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DURAPORÒ Case
Nexus CPH

Dansk Celleglas

Bedre arbejdsmiljø
DURAPORÒ vejer kun 1/10 af grusmaterialer og
forbedrer arbejdsmiljøet markant, både fordi det er
stabilt at gå i og forhindrer vridskader, men også
nedslidning fordi tunge løft undgås.

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.
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DURAPORÒ Case
Klausdalsbrovej

Dansk Celleglas

Vejbygning på blød bund

Klausdalbrovej, Ring 4, Ballerup

”Vi fandt en løsning på et problem der ville sætte os år
tilbage i tidsplanen. Løsningen med DURAPORÒ var
nem at udføre og har nu ligget i flere år.
Ingeniørfirmaet Sweco har løbende foretaget målinger
op opbygningen og alle parter er meget tilfredse med
løsningen. Gytje er en meget stor udfordring, men
DURAPORÒ kan løse gytje-problemer hurtigere og
billigere.”
-

Med anvendelse af DURAPORÒ letfyld spares udgifter
til bortkørsel af en del af det materiale, der ellers skal
fjernes for at konstruktionen kan stå på bæredygtige
aflejringer i undergrunden.
Princippet kaldes kompenseret fundering, eller
ligevægtsprincippet.

Neal McMullan
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DURAPORÒ Case
Klausdalsbrovej

Dansk Celleglas

Hvilke konstruktioner kan funderes efter
ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet kort fortalt
Det er næsten lige så enkelt som det lyder.
For at opnå en stabil konstruktion efter
ligevægtsprincippet beregnes den last den nye
konstruktion tilfører de underliggende jordlag.
Derefter bortgraves materiale i byggefeltet svarende
til lasten fra den nye konstruktion + vægten af
DURAPORÒ letfyld, så den nye konstruktion er i
ligevægt med det fjernede materiale.

Alle slags konstruktioner kan funderes efter
ligevægtsprincippet, uanset om der er tale om
bygninger eller infrastruktur som veje, jernbaner eller
lignende.
DURAPORÒ letfyld har unikke fordele
DURAPORÒ er 100% fremstillet af affaldsglas og
suger ikke vand, så vægten af opsuget vand ikke skal
medregnes ved projektering. Dermed spares mellem
30 og 50% bortgravning og bortkørsel af materiale.
Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.

Dermed undgås sætninger, uanset hvor ringe
bæreevne der er i byggefeltet.
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ Case
Forsøg Næstved Fjernvarme
”Smart affald” og et godt råd
fra EU-projektleder kan give
lavere varmeregning i
Næstved
Af Søren Munch, Erhvervsstyrelsen

En virksomhed og et forsyningsselskab har skabt
et lovende samarbejde om et bæredygtigt
produkt, der i fremtiden kan give lavere
fjernvarmeregninger – med hjælp på rette tid fra
et EU-støttet projekt.

virksomhedens affaldsglas-produkter, der havde
vist sig at have lovende isolerende egenskaber.
Men i praksis var det svært at trænge igennem til
et af de store forsyningsselskaber, viste det sig.
Hun foreslog i stedet et møde med det noget
mindre Næstved Fjernvarme, der forsyner
omkring 5.000 husstande med varme i Næstved
by. Og det blev begyndelsen til et gennembrud til
et helt nyt markedsområde for
vækstvirksomheden fra Slagelse.

Et firma havde produktet, og et offentligt
forsyningsselskab så en mulighed for en
besparelse.
Men vækstvirksomheden Dansk Celleglas A/S i
Slagelse eller Næstved Fjernvarme kendte ikke
hinanden og havde derfor ikke tænkt over et
samarbejde, før en projektleder fra det EUregionalfondsstøttede projekt Bæredygtig Grøn
Byudvikling i Næstved førte dem sammen.
I Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejdes der over
en fireårig periode, fra 2017 til 2020, med støtte
fra EU blandt andet på at skabe løsninger, der kan
sænke energiforbruget i Næstved. Det sker ikke
mindst via rådgivning og matchmaking mellem
relevante parter, og projektleder Anette Moss fra
EU-projektet så et oplagt match, da Henrik Dalsø,
teknisk direktør i Dansk Celleglas A/S, henvendte
sig.
Slagelse-virksomheden havde længe været på
jagt efter en samarbejdspartner i den offentlige
forsyningsvirksomhed til at teste et af

Foto Dansk Celleglas

Fjernvarmedirektør Jens Andersen syntes, at
affaldsglas-produktet Durapor lød så lovende, at
han på det allerførste møde i oktober 2018
spurgte, hvornår vækstvirksomheden fra Slagelse
kunne gå i gang med en test. Med støtte fra
Bæredygtig Grøn Byudvikling til Næstved
Fjernvarmes timeforbrug lykkedes det at komme i
gang med fjernvarme-testen i Næstved på kun
tre måneder, og i begyndelsen af februar blev
teststrækningen taget i brug.
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ Case
Forsøg Næstved Fjernvarme

I Slagelse sender Dansk Celleglas A/S i dag en
varm tanke til den initiativrige matchmaker i
Bæredygtig Grøn Udvikling.
”Samarbejdet var aldrig kommet i stand, hvis ikke
Anette Moss i Bæredygtig Grøn Byudvikling
havde ført os og Næstved Fjernvarme sammen.
Dét tør jeg godt fastslå,” siger Henrik Dalsø,
teknisk direktør i Dansk Celleglas A/S.
Næstved Fjernvarme tester nu og frem til februar
2020 Durapor på en 18 meter lang renoveret
fjernvarmestrækning under en græsplæne ved et
offentligt boligbyggeri i Skovparken i Næstved.

Traditionelt benyttes grus til den isolerende
kappe rundt om fjernvarmerørene, men det giver
et stort varmetab. I stedet benyttes Durapor,
som i de foreløbige resultater har vist sig at
reducere varmetabet langt mere end f.eks. grus.
”Produktet reducerer varmetabet langt mere end
vi kunne med traditionelle produkter, og holder
testresultaterne om et år, anslår vi besparelsen til
ca. 4 mio. kr. årligt i vores dækningsområde. Den
besparelse kan komme varmekunderne til gode,”
siger Jens Andersen, direktør i Næstved
Fjernvarme.
Omsætter man den teoretiske besparelse til
virkelighed, ville hver husstand i Næstved
Fjernvarmes dækningsområde kunne spare ca.
800 kr. om året. Den fulde effekt af besparelsen
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Dansk Celleglas
DURAPORÒ Case
Forsøg Næstved Fjernvarme
vil dog først kunne mærkes, hvis Durapor bliver
fuldt indfaset i hele fjernvarmenettet.
Der er også andre forbehold, som skal tages i ed,
inden den økonomiske fordel ved at benytte
Durapor kan høstes som evt. lavere
fjernvarmeafregning for forbrugerne i Næstved
Fjernvarme. Testperioden skal overstås, og
samtidig skal isoleringsmaterialets bæreevne
under veje evalueres. Også rørproducenterne skal
tages i ed, og endelig er en erfa-gruppe i
fjernvarmeværkernes brancheforening, Dansk
Fjernvarme, i gang med at kigge på materialet.
”Men det tegner godt, og produktet er desuden
let at arbejde med,” siger Jens Andersen, som ikke
betænkte sig på at stille en teststrækning til
rådighed for produktet.

flere innovative små og mellemstore
virksomheder, der ”tænker smart” inden for
ressourceforbrug, genbrug og genanvendelse.
•

Fakta: Durapor består af 98 procent
affaldsglas, som i en
forarbejdningsproces tilføres en særlig
isolerende egenskab. Produktet testes
frem til februar 2020 på en 18 meter
lang fjernvarmestrækning i Næstved
over for en tilsvarende
referencestrækning. Foreløbige
testresultater viser halvt så stort
varmetab som på referencestrækningen.

•

Fakta: Bæredygtig Grøn Byudvikling i
Næstved skaber løsninger, der er
målrettet affaldsoptimering og lavere
energiforbrug i Næstved, i to
selvstændige, gensidigt understøttende
projekter: 1) Målrettet arbejde med
innovative affaldsløsninger og reduktion
af energiforbruget i Næstved by og 2)
Flere innovative små og mellemstore
virksomheder, der på en smart og
nytænkende måde udvikler løsninger for
ressourceforbrug, genbrug,
genanvendelse og nyttiggørelse af
affald.
Projektet, der løber fra januar 2017 til
december 2020, er støttet med 7,8 mio.
kr. fra EU’s Regionalfond.

•

Fakta: Samarbejdet mellem Dansk
Celleglas A/S og Næstved Fjernvarme
blev præsenteret som case på
Bæredygtig Grøn Udviklings business- og
affaldsdating torsdag den 9. maj, hvor
virksomheder med cirkulære og
bæredygtige produkter fik en mulighed
for at præsentere grønne
forretningsideer for mulige
samarbejdspartnere.

”Vi har brug for at få materialet grundigt testet.
Og vi kommer naturligvis først til at bruge det, når
der skal lægges nye varmerør, men der er et
kæmpestort potentiale,” siger
fjernvarmedirektøren fra Næstved.
I Dansk Celleglas A/S er håbet nu, at åbningen til
fjernvarmemarkedet kan give mulighed for at
hjemtage produktionen af affaldsglas-produkter
fra Sverige til Midtsjælland, og det kan give nye
arbejdspladser inden for bæredygtighed og
cirkulær omstilling.
”Samarbejdet er et godt eksempel på, at der kan
opstå en spændende synenergi, når producenter
af bæredygtige produkter føres sammen med
den rigtige samarbejdspartner. Og det er også et
eksempel på, at et sådant samarbejde har
potentialet til at skabe nye arbejdspladser,” siger
Anette Moss fra Bæredygtig Grøn Byudvikling,
der således lever op til sin projekt-målsætning om
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DURAPORÒ Case
Israels Plads

Dansk Celleglas

Israels Plads

Den store plads i det centrale København, Israels
Plads er et af Københavns Kommunes
prestigeprojekter og en satsning på at skabe en
smuk og sammenhængende plads i det centrale
København.
Israels Plads repræsenterede en særlig udfordring,
da pladsen er placeret ovenpå et meget stor
underjordisk parkeringsanlæg. Dette
parkeringsanlæg bibeholdes, hvorfor der fra
bygherre rådgivers side blev stillet store krav til det
materiale der skal danne bund og isolering mod Pdækket. DuraporÒ’s egenskaber lav vægt og
mulighed for at stakke materialet i 45 grader gav
mulighed for at realisere projektet uden at de
underliggende konstruktioner skulle ændres eller
forstærkes. For en miljøbevidst bygherre som
Københavns Kommune tæller det naturligvis også
positivt med, at materialet er består 100% af
upcyclet affaldsglas.

Israels Plads er blevet forandret radikalt fra sit
tidligere noget nedslidte og lukkede udseende
til at være en helt åben plads i robuste materialer
såsom granit To nye, store tribunelignende trapper
er blevet etableret i hvert hjørne af pladsen, der
rejser sig oven på parkeringskælderen nedenunder
og skjuler trappeskakterne og giver udkig over hele
området.
Et kunstigt vandløb med springvand løber langs den
største trappe og giver mulighed for leg. Vandet
fortsætter ud over pladsen og videre ned i
Ørstedsparken via en række terrasserede bassiner,
der binder pladsen og parken sammen.
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DURAPORÒ Case
Israels Plads
Centralt på pladsen findes et stort ovalt boldbur,
der har baner til fodbold, basketball etc. Underlaget
er faldgummi produceret af udtjente kondiskosåler.
Hele pladsen er løftet en anelse fra omgivelserne,
hvilket understreges af en kant i cortenstål og en
belysning, der om natten får hele pladsen til at
svæve en smule.
En håndfuld træer er blevet etableret i store runde
plantekasser, der visser steder er omkranset af
bænke i træ, der følger plantekassernes runding.
Alt samme arkitektur og design der kun kunne
realiseres fordi DuraporÒ har lav egenvægt og den
høj trykstyrke
Bygherre: Københavns Kommune v. KEjd

Dansk Celleglas

Når vægt, styrke og holdbarhed er vigtig, er
DURAPORÒ letfyld det gode alternativ til stabilgrus
eller andre grusmaterialer.
Materialet kan med fordel anvendes i mange
forskellige slags konstruktioner og erstatter
materialer der er en begrænset ressource. Men lige så
vigtigt er DURAPORÒ letfyld, med en vægt svarende
til 1/10 af grus materialers, rigtigt godt for
arbejdsmiljøet.
DURAPORÒ er 100% fremstillet af affaldsglas og
suger ikke vand, så vægten af opsuget vand ikke skal
medregnes ved projektering.

DGNB bæredygtighedscertificering
Dansk Celleglas leverer på anfordring projektspecifik
eller generel dokumentation for produkternes bidrag
til bæredygtig bygningscertificering efter DGNB.dk

Ò

o

Durapor har en friktionsvinkel på 45 så man kan
udføre et utal af former uden
ekstraforanstaltninger og forskalling eller forme,
der ellers fordyrer designet

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.
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DURAPORÒ Case
Taghave på Kirkebjerg Skole

Dansk Celleglas

Kirkebjerg Skole

Når nye overflader og nye funktioner øger skolens
attraktionskraft og skaber glæde for børnene.
Taghaven skaber rammerne for, at eleverne på
Kirkebjerg Skole får den optimale hverdag med både
trivsel, sjov og glæde når de bevæger sig rundt
udenfor klasselokalet. Dansk Celleglas har leveret
DuraporÒ letfyld, som er brugt til bundopbygning på
den ny taghave på Kirkebjerg Skole.
Atletikbaner, gummibuler og kunstgræs på taget af
Kirkebjerg Skole er muligt at opbygge grundet
DuraporÒ´s meget høje friktionsvinkel muliggjorde
opbygning af de store gummibuler og den øvrige
taghaves funktioner, uden at last fra fyldmaterialer fik
negativ indflydelse på konstruktionerne.

Bygherre: Københavns Kommune v. KEjd
Totalrådgiver og arkitekt: KANT arkitekter A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Hugo Svaneeng A/S

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.

Projektet var nomineret til Renoverprisen 2017
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DURAPORÒ Case

Dansk Celleglas

Områdesikring af
Christiansborg og Slotsholmen i København

Christiansborg Slotsplads

Dansk Celleglas leverede Durapor til Christiansborg
områdesikring. Den nye sikring af Christiansborg
sikrer slottet mod kørende terrorister og fungerer
som sikkerhed for folkestyret og gør samtidig
pladsen mere tilgængelig for folket.
Områdesikringen skal balancere i feltet mellem
tidssvarende beskyttelse af potentielt udsatte
personer/instanser og offentlig tilgængelighed.
Dansk Celleglas leverede Durapor til indbygning
ovenpå de eksisterende hvælvinger af de gamle
slotsruiner, der i dag rummer Ruinmuseet.
DuraporÒ letfyld er et intelligent materialevalg til
netop denne opgave, da materialet med sin lave
vægt ikke skader de eksisterende hvælvinger.

Ingeniørfirmaet Sweco vurderede at der skulle
benyttes letvægtsmateriale af frygt for at det nye
anlæg ville belaste det gamle bygningsværk for
meget. Durapor’s cellestruktur, med sine lukkede
celler, er med til at give materialet dets
ovenbevisende tekniske egenskaber og gør
materialet til det oplagte valg til projektet
Bygherre: Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen
Rådgivere: Sweco, ÅF Consult samt arkitekt og
professor Steen Høyer
Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s
verdensmål, 9, 11, 12 og 13.
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DURAPORÒ Case
Skulpturparken ved
CLAY Keramikmuseum Danmark

Keramikmuseum Danmark

CLAY er et levende samtidsmuseum og Nordens
eneste specialmuseum for keramisk kunst,
kunsthåndværk og design. Da CLAY skulle opføres,
var tanken at bygge ind i skrænten og afslutte med
store glasfacader ud mod vandet.

Arkitekt: Arkitektfa. Kjaer & Richter A/S
Landskabsarkitekter: Wad Landskabsarkitekter A/S
Ingeniør: Henry Jensen A/S rådg. ingeniører

I Skulpturparken bag museet ses kun den
nybyggede ”overjordiske” pavillon og resten er
placeret under jorden med et grønt tag der falder
smukt ind i omgivelserne uden at tage
opmærksomhed fra kunsten.
DuraporÒ letfyld er valgt til at opbygge bunden for
den kommende grønne belægning og
materialevalget bidrager positivt til det smukke
omliggende landskab. Ved anvendelse af DuraporÒ
har landskabsarkitekten opnået større
projekteringsfrihed gennem materialets
designegenskaber.

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
DURAPORÒ og samtidig understøtte FN’s
verdensmål, 9, 11, 12 og 13.
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GLAPORÒ
Celleglasplader
-let trykfast isolering, der ikke suger vand

Standardmål 800 x 600 mm. i tykkelserne
30,40,60,80,100,120 og140 mm. Specialmål
leveres på forespørgsel.
GLAPORÒ er 100% fremstillet af affaldsglas og
suger ikke vand, så vægten af opsuget vand ikke
skal medregnes ved projektering.
Glapor® leveres skræddersyet og kileskåret for
optimalt fald mod tagnedløb m.v.
GLAPORÒ celleglasplade vægtfylde 130 kg./m3.

Glapor® celleglasplader leveres i flere tykkelser og
kvaliteter, og kan anvendes til mange formål.
Glapor® særligt velegnet til tagkonstruktioner hvor
der er høje krav til isolering og lang levetid.

Glapor® er ikke brændbar og vejer så lidt at det
bidrage til at nedbringe statiske laster og forbedre
den samlede projektøkonomi.
Glapor® kan flyde og anvendes i marine miljøer til
mange formål, ligesom det kan anvendes som både
bagmur og facader hvor lette og smalle
konstruktioner med høje isoleringskrav indgår i
designfornyelser indenfor alle typer bygge- og
anlægsprojekter.
Glapor® celleglasplader fås i flere kvaliteter:
PG 600: Vægt 130 kg/m3. Trykstyrke 600 kPa
PG 900.2: Vægt 135 kg/m3. Trykstyrke 900 kPa
PG 1000: Vægt 135 kg/m3. Trykstyrke 1000 kPa

DGNB bæredygtighedscertificering
Dansk Celleglas leverer på anfordring
projektspecifik eller generel dokumentation for
produkternes bidrag til bæredygtig
bygningscertificering efter DGNB.dk

Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
GLAPORÒ og samtidig understøtte FN’s verdensmål,
9, 11, 12 og 13.
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GLAPORÒ Case
Lego Campus Billund

Dansk Celleglas

Lego Campus

C.F. Møllers tegnestue har designet LEGO’s nye
hovedkvarter i Billund.
Byggeriet på 52.000 m2 er præget af flade grønne
tage med tagterrasser og taghaver med mulighed for
ophold og rekreative aktiviteter.
GLAPOR celleglasplader kombinerer høj trykstyrke
med 100% genbrug i et næsten uforgængeligt
materiale og sikrer tæt tag i mange år frem.
Konstruktionen er udført som en kombination af
Kingspan PIR komposit plader under celleglaspladerne
for at opnå den bedst mulige isolering.

Tagfladerne er afsluttet med GLAPOR kileskårede
under tagpappen for at sikre korrekt afvanding til
tagnedløb.
Celleglasplader har bedste brandklassificering og
højeste trykstyrke indenfor tagmaterialer, ligesom de
sikrer tæt tag i hele bygningens levetid.
Kontakt os for mere information om hvordan du kan
forbedre projektøkonomien med anvendelse af
GLAPORÒ celleglasplader og samtidig understøtte
FN’s verdensmål, 9, 11, 12 og 13.
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Besværlig vej til genbrug i
byggeprojekter

(Foto: Arkitema)

Developere og byggebranchen ønsker at
anvende genbrugsmaterialer som tegl, træ og
glasaffald. Men krav til dokumentation for
kvalitet og problemer med forsyningssikkerhed til
byggepladsen kan stå i vejen

Arkitektvirksomheden Arkitema Architects har
brugt glasaffald som fyldmateriale i det såkaldte
landskabsstrøg, ved Nexus CPH, det nye 4.000
kvm store domicil på Kalvebod Brygge. Det skal
blandt andet rumme Banedanmark og
Vejdirektoratet.
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Byggeriet står for 35 pct. af al affald og udgør 20
pct. af Danmarks CO2-udledning. Det skal
forbedres, mener byggebranchen - og en metode
er at genanvende byggematerialer.
Men så længe branchen ikke kan være sikker på
den rette kvalitet, og at materialerne kommer i de
rigtige mængder - og til tiden - vil de store
spillere i byggeriet formentlig tøve, siger Katrine
Hauge Smith, seniorkonsulent i Teknologisk
Instituts afdeling for Bygninger & Miljø.
- Tidselementet og dokumentation af
sporbarheden er meget vigtigt. I byggeriet
arbejder man med snævre tidsrammer og der er
ikke råd til, at et projekt går i stå, fordi
genbrugsmaterialerne ikke kommer. Og det kan
være en hindring, at man ikke altid får
dokumenteret kvaliteten af gammelt
byggemateriale, som jo kan komme fra mange
små nedrivninger, siger hun til Licitationen Byggeriets Dagblad.
Hun fremhæver dog, at der er en tendens til at
efterspørgslen på upcyclede byggematerialer
stiger, og at der allerede findes løsninger i
branchen. Store virksomheder som for eksempel
Rockwool hjemtager eksempelvis gammel
stenuld til genanvendelse.
Affaldsglas som fyldmateriale

Der mangler i det hele taget ikke vilje i branchen
til at agere ressourceeffektivt. Som Licitationen
skrev i går, har ejendomsudviklerne AG Gruppen
og Nordic Real Estate Partners bygget boliger i

Ørestaden med omfattende brug af genbrugstegl- og træ, samt genbrugsgulve.

Men også her var der frustrationer, når de
patinerede materialer ikke ankom til tiden, eller
der var for få af dem.
Lettere end stabilgrus

Men det afholder ikke arkitektvirksomheden
Arkitema Architects fra at flytte genbrugstanken
udendørs. De har netop brugt glasaffald som
fyldmateriale i det såkaldte landskabsstrøg, ved
Nexus CPH, der er det nye 4.000 kvm store
domicil på Kalvebod Brygge for Banedanmark og
Vejdirektoratet.
Delprojektleder Helena Høgenhav er glad for
processen med at bruge glasgranulat af
affaldsglas, til opbygning under belægninger og
beplantning; godt hjulpet af anlægsgartneren
Malmos og A. Enggaard som totalentreprenør.
- Det upcyclede glas har stor trykstyrke og kan
komprimeres ligesom stabilgrus. Det virker godt
ved store terrænforskelle som her. Og så vejer
det langt mindre, og er lettere at arbejde med,
siger Helena Høgenhav til Licitationen.
Undgår tidlig nedslidning

Da vi ringer til Søren Refsgaard, adm. direktør hos
Dansk Celleglas ApS, starter han med at fortælle,
at han har temmelig travlt, da han er i fuld gang
med at redde planeten.
Hans virksomhed har leveret det knuste
genbrugsglas, eller rettere: celleglas med kvarts,
DANSK CELLEGLAS – INDUSTRIVEJ 1 – 4200 SLAGELSE
TLF: +45 40 64 68 04 – WWW.DANSKCELLEGLAS.DK
info@danskcelleglas.dk

Dansk Celleglas

Presseklip

3. oktober 2019
der ikke indeholder næring til skimmel, til Nexusprojektet.

emnet genbrugsmaterialer - spiller en rolle i
bæredygtigt byggeri, siger hun til Licitationen.

- Det vejer kun en tiendedel af grus, så de
udførende bliver heller ikke så nedslidte. Deres
processer bliver lettere og der er mange penge at
spare i mandetimer, siger han.

Nyttiggøre affald

Søren Refsgaard betoner de mange fremtidige
potentialer i materialet, der er CE-mærket, og kan
bruges til noget nyt, når konstruktionerne, de
indgår i, demonteres eller fjernes.
- Vi testede celleglas på en test-strækning
sammen med Næstved Fjernvarme, der
udskiftede det traditionelle grus omkring
fjernvarmerørene med vores glasaffald. Forsøget
viste, at varmetabet er op til 50 pct. lavere, så
ved et gennemsnitligt varmetab kan
besparelserne løbe op i et større millionbeløb,
siger han.

Hos Dansk Byggeri konstaterer man, at
byggebranchen er den største affaldsproducent i
Danmark.
- Derfor er det nødvendigt at ændre proceduren i
byggeriet. Vi skal fremme bæredygtigheden i
vores ressourcevalg, og det kan vi gøre ved at
nyttiggøre affaldet, så vi tænker det som en
ressource, siger direktør Michael H. Nielsen hos
Dansk Byggeri.

At arbejde med et cirkulært koncept, som for
eksempel med landskabet omkring Nexusbygningen, er tegn på, at landskabsarkitekterne
forstår potentialet i cirkulær økonomi, mener
Susanne Grunkin, der er formand for foreningen
Danske Landskabsarkitekter.
Ifølge hende fordi det har flere åbenlyse fordele
og er bæredygtigt ansvarligt.
- I vores foreningen har vi etableret et nyt
udvalget for cirkulær økonomi, som er et
populært forum for udveksling af idéer til,
hvordan landskabsarkitekturen - også inden for
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Når glasresterne er varmet op, tilsætter man et
middel, der får materialet til at skumme op og
danne små luftbobler. (Foto: Anne Kathrine
Stengaard © (C) DR Sjælland)
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Kapillær stighøjde
Vareindhold			

EN 1097-6
EN 1097-6		
EN 1097-10		
EN 1097-10

Tungmetaller

ller
Øvrige farlige substanser			
lige substanser
Brandklasse
96/603/EC
96/603/EC
se
Frost/tø modstandsdygtighed

odstandsdygtighed

Deklareret værdi
Uregelmæssig
Deklareret
værdikantet
10 - 60 mm

uregelmæssig
100 MPa kantet
10 - 6045°
mm
0,982

180 Kg +/- 15%
180 Kg +/- 15%
0,77 N/mm² ved 20% komprimering
0,77 N/mm² ved 20% komprimering
NPD 0,0 %
NPD NPD
< 120 mm
< 120 mm
98% genbrugsglas
98% genbrugsglas
2% aktivator
2% aktivator
NPD

NPD
NPD
NPD A1
A1

EN 13055:2016		

EN 13055:2016

< 1% af massevolumen

< 1% af massevolumen

Tillægsoplysninger, ud over CE-mærkning

vand
oplysninger,Absorbering
ud overafCE-mærkning

ng af vand

Januar 2020

Testmetode		

Partikelform			
Testmetode
Partikelstørrelse
EN 933-1		
E-modul			
EN 933-1
Friktionsvinkel			
Friktionskoefficient
EN 13941-1		

R

EN 12087		

EN 12087

< 30%

< 30%

Materialet er produceret i EU

Dansk Celleglas / Industrivej 1 / 4200 Slagelse

Glapor PG 400®
Tekniske data
Egenskaber

Januar 2019

Testmetode

Deklareret værdi

Materiale
Farve

100%
Grå

Densitet
Varmeledningsevne ʎ D
Trykstyrke
Bøjningsstyrke
Trækstyrke
Punktlast
Brandklasse EU-klassificering
Specifik varmekapacitet
Kapillær stighøjde
Vandoptag

EN 1602
EN 12667 / EN 12939
EN 826
EN 12089
EN 1607
EN 12430
EN 13501-1

125 Kg/m³
0,054 W/mK
CS ≥ 400 kPa
BS ≥ 200 kPa
TR ≥ 100 kPa
PL ≤ 2,0 mm
A1
900 J/kgK
–
–

Dampdiffusionsmodstand µ
Varmekoefficient for udvidelse

EN 12086

∞
9,0*10¯6

E-Modul (D = 120 mm, 2 St. 2 mm Bitumen)
Standard format
Stort format
Lille format
Længde-/ Bredde-/

Længde x Bredde
Længde x Bredde
Længde x Bredde
Tolerance

Genbrugsglas

(Compressive Strength)
(Bending Strength)
(Tensile Strength)
(Point Load)

⁓ 100 N/mm2
800 mm x 600 mm
1200 mm x 800 mm
600 mm x 400 mm

Tykkelse
Tykkelse
Tykkelse
± 2 mm

30, 40, 60, 80, 100, 120 mm
100, 120 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120 mm

Levering på Europapaller

Materialet er produceret i EU

Dansk Celleglas / Industrivej 1 / 4200 Slagelse

Glapor PG 600®
Tekniske data
Egenskaber

Januar 2019

Testmetode

Materiale
Farve

Deklareret værdi
100%
Grå

Densitet
Varmeledningsevne ʎ D
Trykstyrke
Bøjningsstyrke
Trækstyrke
Punktlast
Brandklasse EU-klassificering
Specifik varmekapacitet
Kapillær stighøjde
Vandoptag

EN 1602
EN 12667 / EN 12939
EN 826
EN 12089
EN 1607
EN 12430
EN 13501-1

130 Kg/m³
0,054 W/mK
CS ≥ 600 kPa
BS ≥ 400 kPa
TR ≥ 150 kPa
PL ≤ 1,5 mm
A1
900 J/kgK
–
–

Dampdiffusionsmodstand µ
Varmekoefficient for udvidelse

EN 12086

∞
9,0*10¯6

E-Modul (D = 120 mm, 2 St. 2 mm Bitumen)

⁓ 100 N/mm2

Standard format
Stort format
Lille format
Længde-/ Bredde-/

Tykkelse
Tykkelse
Tykkelse
± 2 mm

Standard fald

Længde x Bredde 800 mm x 600 mm
Længde x Bredde 1200 mm x 800 mm
Længde x Bredde 600 mm x 400 mm
Tolerance
1%, 1,7%, 2%, 2,5%, 3,3%, 5%
1:100, 1:58, 1:50, 1:40, 1:33, 1:20

Genbrugsglas

(Compressive Strength)
(Bending Strength)
(Tensile Strength)
(Point Load)

30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm

Andre fald kan leveres ved forespørgsel

Levering på Europapaller

Materialet er produceret i EU

Dansk Celleglas / Industrivej 1 / 4200 Slagelse

Glapor PG 900.2®
Tekniske data
Egenskaber

Januar 2019

Testmetode

Materiale
Farve

Deklareret værdi
100%
Grå

Densitet
Varmeledningsevne ʎ D
Trykstyrke
Bøjningsstyrke
Trækstyrke
Punktlast
Brandklasse EU-klassificering
Specifik varmekapacitet
Kapillær stighøjde
Vandoptag

EN 1602
EN 12667 / EN 12939
EN 826
EN 12089
EN 1607
EN 12430
EN 13501-1

135 Kg/m³
0,054 W/mK
CS ≥ 900 kPa
BS ≥ 500 kPa
TR ≥ 150 kPa
PL ≤ 1 mm
A1
900 J/kgK
–
–

Dampdiffusionsmodstand µ
Varmekoefficient for udvidelse

EN 12086

∞
9,0*10¯6

E-Modul (D = 120 mm, 2 St. 2 mm Bitumen)

⁓ 140 N/mm2

Standard format
Stort format
Lille format
Længde-/ Bredde-/

Tykkelse
Tykkelse
Tykkelse
± 2 mm

Standard fald

Længde x Bredde 800 mm x 600 mm
Længde x Bredde 1200 mm x 800 mm
Længde x Bredde 600 mm x 400 mm
Tolerance
1%, 1,7%, 2%, 2,5%, 3,3%, 5%
1:100, 1:58, 1:50, 1:40, 1:33, 1:20

Genbrugsglas

(Compressive Strength)
(Bending Strength)
(Tensile Strength)
(Point Load)

30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm

Andre fald kan leveres ved forespørgsel

Levering på Europapaller

Materialet er produceret i EU

Dansk Celleglas / Industrivej 1 / 4200 Slagelse

Glapor PG 1000®
Tekniske data
Egenskaber

Januar 2019

Testmetode

Materiale
Farve

Deklareret værdi
100%
Grå

Densitet
Varmeledningsevne ʎ D
Trykstyrke
Bøjningsstyrke
Trækstyrke
Punktlast
Brandklasse EU-klassificering
Specifik varmekapacitet
Kapillær stighøjde
Vandoptag

EN 1602
EN 12667 / EN 12939
EN 826
EN 12089
EN 1607
EN 12430
EN 13501-1

135 Kg/m³
0,058 W/mK
CS ≥ 1000 kPa
BS ≥ 500 kPa
TR ≥ 150 kPa
PL ≤ 1 mm
A1
900 J/kgK
–
–

Dampdiffusionsmodstand µ
Varmekoefficient for udvidelse

EN 12086

∞
9,0*10¯6

E-Modul (D = 120 mm, 2 St. 2 mm Bitumen)

⁓ 150 N/mm2

Standard format
Stort format
Lille format
Længde-/ Bredde-/

Tykkelse
Tykkelse
Tykkelse
± 2 mm

Standard fald

Længde x Bredde 800 mm x 600 mm
Længde x Bredde 1200 mm x 800 mm
Længde x Bredde 600 mm x 400 mm
Tolerance
1%, 1,7%, 2%, 2,5%, 3,3%, 5%
1:100, 1:58, 1:50, 1:40, 1:33, 1:20

Genbrugsglas

(Compressive Strength)
(Bending Strength)
(Tensile Strength)
(Point Load)

30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm
30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm

Andre fald kan leveres ved forespørgsel

Levering på Europapaller

Materialet er produceret i EU

Dansk Celleglas / Industrivej 1 / 4200 Slagelse

