
Midlertidig ændring til andet skumsystem for nogle dimensioner poseskum 
og 10 kg dunk med polyol

Vi har modtaget en Force Majeure notifikation fra én af vore leverandører af polyol, som vi anvender til blandt 

andet vores poseskum og 10 kg dunke med polyol.

Vi er derfor nødsaget til i en midlertidig periode at anvende et andet skum system end poseskum for nogle 

størrelser og en anden leverandør af 10 kg dunke med polyol.

I første omgang forsøger vi at begrænse ændring vedrørende poseskum til størrelser 9 – 13. Der kan komme 

flere poseskumstørrelser til. 

I det følgende beskrives detaljerne i forbindelse med disse midlertidige ændringer.

I vil blive informeret af vores Customer Service i forbindelse med behandling af ordrer.

Er der yderligere spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte jeres normale kontaktperson eller 

undertegnede.

Med venlig hilsen

LOGSTOR Denmark Holding ApS

Peter Jorsal

Product & Academy Manager 
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Nyt TCO tool til beregning af 
systemet med laveste “Total Cost 
of Ownership” 

Vi er glade for nu at kunne introducere et nyt beregningsprogram som kan guide vore kunder  til valg af det 

mest optimale præisolerede rørsystem for både fast system og fleksibel system i relation til Total Cost of 

Ownership (TCO).

Det nye værktøj er tilgængelig på vores hjemmeside https://www.logstor.com/service-support/tools. Man skal 

registrere sig som bruger og derefter har man fri adgang til værktøjet. Vi ser frem til at gennemgå det nye 

værktøj med jer.

Total Cost of Ownership beregningen omfatter Investeringsomkostninger til præisolerede materialer, 

gravearbejde og installation samt driftsomkostninger til varmetab og CO2 kvoteafgift. 

Investeringsomkostningerne kan kalibreres så de svarer til lokale forhold. Der kan også regnes med faktiske 

omkostninger ved sammenligning af projekter.

LOGSTOR TCO tool regner på energiselskabets projekt i forhold til:

• Kanalmeter per dimension medierør 

• Kundens forudsætninger i forhold til design data som fremløbs- og returtemperatur sommer og vinter, 

jordtemperatur, lægningsdybe mm

• Kundens forudsætninger i forhold til periode for beregningen og prisen for energi

• Kundens forudsætninger i forhold til brændsels miks og CO2 kvote pris
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Midlertidigt system til opskumning 
af muffer til erstatning af poseskum 
størrelse 9 - 13 

Som et midlertidigt system til erstatning af poseskumstørrelser størrelse 9 – 13 har vi indført Dan-iso montageskum 
på flaske (flaskeskum), som er en cyclopentan baseret skum. Se billede: 

Konverteringstabel mellem poseskum og Dan-iso flaskeskum  

Varenumre og priser er opdateret for både flaskeskum og poseskum

Pakning og transport af flaskeskum
Flaskeskum pakkes i sæt med flasken med polyol/cyclopentan og flasken med isocyanat. 
Leveres i papkasser. Se billeder nedenfor.

Papkasser er mærket i henhold til regler for transport af farligt gods.

Installationsvejledning

Installationsvejledningen er pakket sammen med hvert sæt.
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Sikkerhedsinformation og sikkerhedsdatablade
Sikkerhedsinformation på dansk, engelsk, tysk og svensk er på henholdsvis flasken med polyol og flasken med isocyanat.

Sikkerhedsdatablade er tilgængelig på Dan-iso hjemmeside www.dan-iso.dk, navn på polyol er ”Plixxopol RF 2100PJ” navnet 
på isocyanat er ”Desmodur 44V20L”. En QR kode på flaskerne giver adgang til sikkerhedsdatablade.

EN489-1 test af flaskeskum og generel test af skumsystemet
Vi har internt testet flydeegenskaberne på flaskeskum ved opskumning af forskellige muffetyper, og de er tilsvarende det vi 

ser på poseskum.

Flaskeskum er testet på eksternt akkrediteret institut, som bekræfter overholdelse af kravene i EN253:2019 i forhold til kravet 
for PUR skummet.

Muffer opskummet med flaskeskum bliver for nuværende testet i henhold til EN489-1 på eksternt institut.
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Midlertidigt skifte til ny leverandør af 
polyol til dunke med 10 kg polyol 

Som en midlertidig løsning vil vi i den kommende periode anvende dunke med 10 kg polyol fra Dan-iso. Polyolen er 
med iblandet cyclopentan. Se billede 

Pakning og transport af 10 kg dunke med polyol
Der er ingen ændring i forhold til i dag.
Dunke er mærket med label i henhold til regler for transport af farligt gods.

Håndtering
Ingen ændring i forhold til i dag.
Blandeforholdet med 10 kg polyol dunkene er magen til vores normale blandeforhold.

Sikkerhedsinformation og sikkerhedsdatablade
Sikkerhedsinformation på engelsk og tysk er på selve dunken med polyol.

Sikkerhedsdatablad er tilgængelig på Dan-iso hjemmeside www.dan-iso.dk, navn på polyol er ”Plixxopol RF 
2100PJ”. En QR-kode giver adgang til sikkerhedsdatablad.

EN489-1 test af flaskeskum og general test af skumsystemet
Se afsnit vedrørende poseskum. Polyolen i flaskeskum er den samme som i dunke med 10 kg polyol.
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