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For os er det bæredygtigt at nedsætte brugen af traditionel 
stålarmering i betonkonstruktioner. Ved brug af makro
syntetisk fiberarmering gøres udstøbningsprocessen lettere, 
da plastfibrene er tilsat betonmassen ved levering og helt 
eller delvist erstatter behovet for stål. Produktion, transport og 
den ressourcekrævende koordinering af CO2tung og plads
krævende stålarmering spares væk. Arbejdsmiljøet og sikker
heden højnes samtidigt, da medarbejderne ikke længere skal 
bukke, bøje, placere og installere stålnet og stænger.

For os er det bæredygtigt, at vores produkter lever op til de 
højeste internationale standarder og krav. Miljøvaredeklara
tionen (EPD) af vores makrosyntetiske DURUS® EasyFinish 
fibre dokumenterer en CO2besparelse på mere end 60% 
sammenlignet med stålarmering. Med deklarationen fra 
EPD Danmark, udført i henhold til den europæiske standard 
EN15804 + A2:2019, kan vi bidrage til vores kunders 
DGBNcertificeringer og udvide markedspotentialet betydeligt.

For os er det bæredygtigt at nedsætte behovet for vedlige
holdelse og forlænge konstruktionens levetid markant. Med 
DURUS® EasyFinish øges betonens bøjningsstyrke samt evne 
til at absorbere stød og slag. Behovet for udbedring af skader 
og slidtage reduceres på højtbelastede konstruktioner som 
vindmøllefundamenter, broer og parkeringshuse. Da fibrene 
ikke korroderer, er de særligt egnede til havneprojekter, kyst
sikring, udendørs terrændæk og fundamenter. Det giver store 
besparelser gennem hele byggeriets levetid.

 C A S E : 

Hos totalentreprenøren Jönsson er man kendt
for sin evne til at løse komplekse opgaver 
og konsekvent overholde både byggetid og
budget – uden at gå på kompromis med kva
litet. Egenproduktionen omfatter blandt andet
forberedelse af terræn, fundamenter, kældre
og fagspecialiseret rådgivning:

Hos Jönsson holder vi, hvad vi lover. Hos os
møder du professionel projektstyring, hvor
bæredygtighedskrav, kvalitet, byggetid og
budgetter går op i en højere enhed. Derfor er
vi selvsagt på konstant udgik efter nye tekno-
logier og produkter, som vi og vores kunder
kan drage nytte af.

Makrosyntetisk fiberarmering fra PP Nordica
har i flere projekter reduceret vores omkost-
ninger omkring 30 % på indkøb, udlægning
og generelt armeringsarbejde. Desuden kan
vi reducere stålmængden betydeligt, og i
nogle tilfælde fuldstændig erstatte den. Det
flytter meget i entreprisen, fordi jord og beton
som bekendt er en af de helt store poster.

PP Nordicas grønne profil ligger godt i tråd
med vores eget fokus på bæredygtige
processer og produkter. Blandt andet derfor
har vi skrevet fiber ind i vores fremtidige
standardparadigmer.

 – Casper W. Pansch, byggeleder, Jönsson.

EN BÆREDYGTIG 
ARMERINGSLØSNING

For os er det bæredygtigt at udvikle intelligent teknologi, 
der understøtter vores brugeres interne arbejdsgange 
og eksterne tilbudsgivning. Ingeniørvirksomheden PPCD 
har udviklet tre online programmer, der gør det nemt og 
effektivt at foretage beregninger til alle slags projekter. 
Systemet beregner automatisk den fornødne fiberdosering 
med så lidt armering og beton som muligt og samler både 
de geotekniske og betontekniske beregninger ét sted. Den 
fornødne og korrekte dokumentation til at opnå bygge
tilladelse genereres automatisk i et brugervenligt design, 
hvor alle kan være med. Det er en CO2venlig, materiale
besparende og tidsoptimerende løsning – der er til at betale.

Dét er bæredygtighed – helt konkret. 

PP Nordica Group udvikler, forhandler og rådgiver om konstruktive 
betonarmeringsløsninger med det formål at styrke vores kunders 

økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. 

www.ppnordica.dk

Konstruktiv betonarmering med 
makrosyntetiske DURUS® 
EasyFinish-fibre tilvejebringer en 
række fordele sammenlignet med 
konventionel stålarmering. Det 
forkorter byggetiden, det frigiver 
ressourcer i projekt og budget, det 
forbedrer arbejdsmiljøet og 
samtidigt opnås en markant 
reduktion af CO2-udledningen. 

DURUS® EasyFinish forhandles og blandes i 
betonen hos samtlige danske betonværker. Derved 
ankommer den færdigarmerede beton direkte til 
byggeprojektet – korrekt doseret og klar til 
støbning. Forud for bestillingen tilbyder PP Nordica 
udarbejdelse af projektets statiske beregninger og 
dokumentation. Ved større designforslag og 
komplicerede projekter tilbyder ingeniørfirmaet 
PPCD både beregninger og software til gentagne 
samarbejder, typebyggeri mv.

Kort sagt får du etableret et 
hurtigere, nemmere, 
billigere og mere 
bæredygtigt byggeri – blot 
ved at erstatte stålet med 
DURUS® EasyFinish.

+45 27 21 16 32 info@ppnordica.dk



PP NORDICA
GROUP

ET 
BÆREDYGTIGT 
FUNDAMENT

Med stødt stigende stålpriser, tillagt udgifter til 
transport og bearbejdningen, er de fleste entreprenører 
interesseret i innovative materialer og metoder, der kan 
optimere budgettet. Få kilo DURUS® EasyFinish kan erstatte 
omfattende mængder af stål, og PP Nordica Group tilbyder 
beregning og dokumentation for erstatningspotentialet. Da  
betonen ankommer forarmeret nedsættes udgifter til metode, 
materiale og mandskab. Byggetiden forkortes, 
byggepladskravet formindskes, og i tillæg til rækken af øvrige 
økonomiske fordele, er grobunden for et hurtigt og fleksibelt 
byggeri lagt.

Hvis de kommende generationer skal trives i deres omgivelser, 
skal de have et bæredygtigt fundament at bygge videre på. Et 
fundament der er stærkt, sundt og smart. Hos PP Nordica Group 
gør vi hver dag vores ypperste for at udvikle nye teknologier og 
bruge smartere og mere skånsomme metoder til armering af 
betonkonstruktioner, så vi kan bidrage til et bæredygtigt byggeri.  

Men hvad betyder bæredygtighed egentlig i kontekst af beton?

www.ppnordica.com

Hvad er en EPD?

EPD står for Environmen-
tal Product Declaration 
(miljøvaredeklaration) og 
er en standardiseret 
metode til at levere in-
formationer om energi- 
og ressourceforbruget, 
affaldsgenerering samt 
miljøpåvirkningerne fra 
produktionen, anvendel-
sen og bortskaffelsen af 
en byggevare.

         Beregning, bestilling, levering, koordinering og 
placering af konventionel stålarmering tager tid. Med DURUS® 
EasyFinish eliminerer du samtlige af disse arbejdsprocesser. 
DURUS® EasyFinish-fibrene iblandes betonen på betonværket og 
ankommer således først til byggepladsen i det øjeblik, der skal 
støbes. Med det afsæt kan størrelsen på byggepladsen, herunder 
behovet for mandskab, ofte nedskaleres betydeligt til fordel for et 
mere smidigt, fleksibelt og hurtigt byggeri – også i ellers 
trafikkerede områder. 

Der er rift om kompetente byggefolk. For at 
rekruttere de bedste, er virksomhedens aktive strategi for et godt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, en nødvendighed. Derudover 
kræver bygningsreglementer og arbejdsmiljølovgivning 
omfattende sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen. Med 
DURUS® EasyFinish bliver medarbejderne ikke længere udsat for 
de tunge løft, den farlig transport, ergonomisk knudrede 
arbejdsprocesser og den øvrige risiko forbundet med at 
opbevare, bearbejde og placere konventionel stålarmering.

Tilfredse medarbejdere

En sund projektøkonomi

60-90 % CO2-reduktion

Hos PP Nordica kerer vi os om 
vores fælles jord og de næste generationer ved 
at understøtte det bæredygtige byggeri, udvise 
social ansvarlighed og tage vare på byggefolket. 
Vi tilbyder dokumentation, teknologi og 
eksekvering af omfattende CO2- og 
ressourcebesparelser. PP Nordica og 
producenten ADFIL har fået foretaget en udvidet 
EPD-analyse (vugge til grav) af DURUS® 
EasyFinish. Den dokumentation efterspørges 
ofte i fbm. DGNB-certificering og udbud. 
Herunder opfylder det de stigende krav fra både 
private og offentlige bygherrer om 
gennemsigtighed i materialernes miljø-aftryk. 
EPD-analysen, der er foretaget af COWI og 
tredjepartsverificeret af Rambøll, dokumenterer 
ved sammenligning med konventionel 
stålarmering en CO2-reduktion mellem 60-90%

Forkort din byggetid

DOWNLOAD VORES EPD HER 
ADFIL® DURUS® EasyFinish

www.ppnordica.dk  +45 27 21 16 32 info@ppnordica.dk 




