
Gamle aviser, genbrugspapir og flamingorester får 
nyt liv, når det bliver omdannet til højeffektivt isoler-
ingsmateriale. Papirisolering er blevet anvendt siden 
1893 og isolerer (stadig) lige så godt som andre 
produkter på markedet. Ifølge Henrik Andreasen, 
koordinator hos KKS Isolering, er en af de bedste 
ting ved papirisolering, at ejendommen lever med 
det. Han sammenligner det med kyllingen i ægget: 
Isoleringen beskytter, men lader huset ånde. 

Miljø, der er til at forstå
Med udspring i genbrugsaspektet gør papirisolering 
en forskel rent miljømæssigt. Især fordi det kræver 
meget lidt energi at producere i forhold til andre 
isoleringsmaterialer. 

Bæredygtighed i hele huset
Anvendelsen af papirisolering er i dag så gennem-
testet, at det kan anvendes alle steder i boligen, 
hvor konstruktionen er tør. Den bæredygtige isole-
ring anvendes primært til at isolere gulve, lofter, 
etageadskillelser, skunke, hulmure og krybekældre. 
Desuden bruges papirisoleringen til flade tage, som, 
imod hvad mange tror, sagtens kan isoleres effek-
tivt. Hos KKS Isolering er de autoriserede Isodan 
isolatører, og alle deres medarbejdere er special- 
uddannede til at arbejde med bæredygtige mate-
rialer. De påtager sig opgaver af enhver art under 
devisen, at intet er for stort eller for småt.

Nyt produkt
Som noget nyt arbej-
der KKS Isolering 
med grafitbelagt poly-
styren (flamingo). Det 
er et spritnyt isole-
ringsmateriale, som 
via en grafitbelagt 
oveflade bryder infra-
rød varmestråling. Grafitbelagt polystyren isolerer 
op til 20% bedre end almindelig polystyren og er 
skabt af overskudsproduktion.
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Isolering med bæredygtige materialer
Hos KKS Isolering er de specialuddannede 
til at arbejde med bæredygtige materialer og 
benytter kun energirigtig isolering. Det lader 
nemlig huset ånde. Nyeste skud på stam-
men isolerer op til 20% bedre end almindelig 
polystyren.

5 gode grunde til at vælge papirisolering

•	  Optimal varme- og kuldebeskyttelse

•	 God brandhæmning

•	 Miljøvenligt og råstofbesparende ma-
teriale

•	 God lydisolering

•	 Fugtregulerende egenskaber
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Grafitbelagt polystyren (flamingo)

Vidste du, at...
Papir isolerer bedre end bats, fordi det 
blæses ind og former sig omkring hjørner og 
hindringer som fx varmerør og hanebånd? 

Vidste du, at...
Der bliver produceret over dobbelt så mange 
aviser end man kan bruge i isoleringssam-
menhæng!?


