
 
 

Betonelement med 
påstøbt EPS-isolering 

Gandrup Element A/S 
har i samarbejde med 

BJK BYG udviklet GE-
SUPER-ISO-

elementet, der er et 
betonelement med 

påstøbt EPS-isolering. 
Vindues- og dørlys-

ninger udføres med 

såvel almindelige false 
som pladefalse.  

 
Da byggefirmaet BJK 

BYG bankede på dø-
ren med et ønske om 

elementer med på-
støbt isolering og klar 

til facadepuds, tog 
Gandrup Element A/S 

udfordringen op. Byg-
geriet med 700 m2 

betonelementer ligger 
i Sæby og består af 4 

boliger i et plan. Yder-

ligere 13 boliger er 
planlagt. Ultimo 2013 

kom tankerne på teg-
nebrættet og blev kort 

efter lagt i støbefor-
mene. April 2014 kom 

idéen godt i mål, da 
GE-SUPER-ISO-ele-

menterne blev leveret 

og monteret på byg-
gepladsen i Sæby. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Infill-byggerierne er 

inspirationskilden til 
GE-SUPER-ISO-ele-

mentet. Gennem en 
længere årrække har 

isoleringsløsningen 
ved byggerier, der 

monteres op imod ek-

sisterende bygninger, 
været direkte påstøb-

ning af isolering for at 
undgå det besværlige 

isoleringsarbejde på 
byggepladsen. Nu gri-

bes idéen til pudsede 
byggerier i det hele 

taget.  
 

Fordelene er mange 
GE-SUPER-ISO-

elementet er et nyt 
produkt til byggerier 

med facadepuds, hvor 

fordelene er mange. 
Ikke alene opnås en 

ensartet fabrikskvali-
tet, der er helt glat og 

giver et ensartet, godt 

og hurtig grundlag for 
puds. Den industriali-

serede byggeriforar-
bejdning rykker sam-

tidigt arbejdet fra 
byggeplads til en 

struktureret produkti-
on på fabrik. Timefor-

bruget på byggeplad-
sen reduceres dermed 

betydeligt ligesom ud-
gifter i forbindelse 

med vejrlig etc. I det 
hele taget falder om-

kostningerne på byg-

gepladsen; eksempel-
vis i form af mindre 

brug af stilladser ved 
etagebyggeri, men 

også hvad angår sim-
pelt tyveri af isolering 

og andet byggemate-
riale etc. Desuden er 

montagetiden for GE-
SUPER- ISO lig med 

traditionelle betonele-
menter.  

 
 

 

 

 

 

GE-SUPER-ISO-elementer -  

når facaden er godt begyndt …. 



Isoleringen og miljø 
EPS-isoleringen stø-

bes direkte på beton-
elementet, og eneste 

efterisolering er ved 
hjørner og lejligheds-

skel samt skumning 
ved elementsamlin-

ger. EPS-isolering er 

behandlet med en 
brandhæmmende væ-

ske, der er godkendt 
som en del af et fær-

digt facadepudssy-
stem. Isoleringsev-

nens u-værdi kan de-
signes efter ønske – 

eksempelvis kan man 
med en 44 cm GE–

SUPER-ISO opnå en 
u-værdi på 0,095 

W/K.m2. Med GE-
SUPER-ISO opnår 

man et byggeri med 

høj isolering uden at 
gå på kompromis med 

betonens naturlige 
varmeakkumulering-

sevne, der har en stor 
varmekapacitet. Var-

meakkumuleringen 
har stor indflydelse på 

klimapåvirkningerne i 
byggeriets livscyklus, 

hvorved CO2 udled-
ningen på sigt er min-

dre end fra tilsvaren-
de letkonstruktions-

byggerier1.  
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Andre fordele ved 
det tunge byggeri 

Ved byggeri med be-
tonelementer undgås 

mange særlige tæt-
ningsopgaver, jf. nye 

krav om tæthed i 
bygningerne. De intel-

ligente byggeklodser 

har i sig selv den for-
nødne tæthed, hvor 

dampspærrer ikke 
skal klæbes eller ta-

pes, og der dermed 
ingen beskadigelsesri-

siko foreligger. Krave-
ne i BR 08 til lydfor-

hold indfries samtidig 
i såvel rækkehus- som 

etagebyggeri2, idet 
dæk- som skillevægs-

elementer reducerer 
lydspredningen mel-

lem de enkelte rum i 

boligen. Derved mi-
nimeres nabostøj. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Miljø, økonomi og 
trivsel er nøgleord for 

                                  
2 dansk beton, LETBETONELE-
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beboerne, og de op-
timerede processer 

gør det til en konkur-
rencedygtige løsning i 

forhold til traditionel 
udførelse på byg-

gepladsenpladsen. 
MBW, 2014-05-05

 


