GRØN VIDEN
- DANSK KVALITET
Grønne løsninger har mange farver

Cirkulær økonomi
Hver dag arbejder vi hos Phønix Tag Materialer for at beskytte og
forbedre miljøet – til gavn for alle.

Phønix Tag Materialers indsats for
at skabe et godt miljø baserer sig på
vores leveregel: ”Du tager ansvar”.
Vi ønsker at fremme miljømæssig
ansvarlighed og udvikle og sprede
miljøvenlige teknologier. Derfor er vi
engageret i FN’s Global Compact.
Cirkulær økonomi
Vi bruger bitumen, der er et restprodukt fra produktionen af olie, der i
tagpap gør stor nytte.
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Vi bruger en armering, der består af
60-100 pct. genbrugte fibre.
Vi har 110 års erfaring med tagpap,
der passer til det barske danske
klima og sikrer vores boliger mod at
blive ødelagt af fugt.
Tagpap med lang levetid
Gammelt tagpap udskiftes meget
sjældent. For det meste lægger man
ny isolering og ny tagpap ovenpå.

De betyder, at et ca. 50 år gammelt
tag får forlænget sin levetid med ca.
50 år ekstra. Dermed holder taget
længere end de fleste bygninger.
Den lange levetid er et stærkt miljøargument, fordi der spares ressourcer til at producere og installere nye
produkter.

Holder også til næste generation
Tagpap beskytter vores bygninger mod regn, sne og hagl. Mange års slid og
brug viser, at tagpap baseret på bitumen (SBS-tagpap) er skræddersyet til
det barske danske klima – i årtier.

Lang levetid slår alt andet
Lang levetid er en af de vigtigste faktorer for miljøet,
fordi der ikke skal bruges ressourcer og energi til at
fremstille og installere nye produkter. Vores SBS-tagpap
har en levetid på ca. 50 år. Korrekt anvendt lever det
langt længere.
Ved at svejse to lag tagpap sammen med et korrekt
dobbelt overlæg bliver levetiden meget længere; blot
taget løbende bliver vedligeholdt og holdt rent.
For eksempel er den dobbelte membran, vi har leveret
til fugtisolering på Storebæltsbroen, projekteret til at
leve mere end 100 år, svarende til broens levetid.
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Fremtidens byggeri
Både tagpap og grønt tag er gode valg til fremtidens cirkulære byggerier.

Tagpap – også i svanemærket
byggeri
Vidste du, at vores produkter
(bitumenbaseret SBS-tagpap) også
anvendes i svanemærkede byggerier?
Har du brug for dokumentation for,
at tagpap eller flydende byggematerialer fra Phønix Tag Materialer kan
indgå i et svanemærket byggeri?
Så leverer vi et Appendix 5 (flydende byggematerialer) og et Appendix
6 (faste byggematerialer), som
handler om indholdet af kemiske
stoffer i produkterne.

Miljøegenskaberne er dokumenterede
Vi deltager i den internationale
branche-miljøvaredeklaration, EPD,
for fugtsikrende bitumensystemer.
EPD’en rummer oplysninger om
bitumen-baseret tagpaps miljøegenskaber.
EPD’en er lavet af European Waterproofing Association og er verificeret af uafhængige eksperter efter
kravene i den europæiske standard
ISO 14025 og EN 15804.

Innovest i Skjern
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Bæredygtigt DGNB-byggeri

Bruges i DGNB-certificerede bygninger
Økonomisk kvalitet
Bitumenprodukter (SBS-tage) fra Phønix Tag Materialer ECO 1.1 Bygningsrelaterede levetidsomkostninger
indgår i DGNB-byggerier, idet vi har en miljøvaredeklara- ECO 2.2 Robusthed
tion (EPD) på vores produkter.
Teknisk kvalitet
Tagpap har den store miljøfordel, at produktet har lang TEC 1.3 Klimaskærmens kvalitet
levetid.
TEC 1.6 Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse
Ring til os, hvis du har spørgsmål – vi har en medarbejder, der er certificeret DGNB-konsulent.
Ved grønt tag kan vi bidrage til DGNB med yderligere
punkter.
Vi bidrager til DGNB-systemet i følgende kriterier:
Social kvalitet
Miljø-kvalitet
SOC 1.6 Kvalitet af udearealer
ENV 1.1 Livscyklusvurdering (LCA)
ENV 2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
– miljøpåvirkninger
ENV 1.2 Miljørisici relateret til byggevarer
ENV 2.1 Livscyklusvurdering (LCA)
– primærenergi

5

Tage er grønne
Grønne tage trækker naturen ind i byen. Et grønt tag er smukt at kigge på, og
beboerne kan følge årstidens skiften.

Det grønne tag giver naturen plads i byen.
Taget giver et smukt og varieret udtryk, der
skaber livskvalitet og herlighedsværdi for børn
og voksne.
Sommerfugle og bier boltrer sig, og beboerne
kan glæde sig over at følge årstidernes skiften.
Samtidig isolerer det grønne tag og beskytter
taget nedenunder mod blandt andet sollys, så
taget får længere levetid.

Ceres Byen - Ceres Panorama. En ny bydel
skyder op midt i Aarhus i det gamle, smukke
bryggeri-område mellem Den Gamle By og Aarhus Å. Med grønne tage trækkes naturen ind i
byen og tæt på beboernes hverdag.
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Fremtidens miljøkrav
Grønne tage binder regnvandet i længere tid og skåner kloaksystemet.

Fordelen ved det grønne tag er ikke
mindst, at det opsamler regnvand –
faktisk kan det reducere afløbet fra
en tagflade med op til 50 pct.
Taget er derfor med til at gøre faren
for oversvømmelser ved voldsomme
regnskyl mindre. Og i de kommende
år får vi i Danmark mere ekstremt
vejr med bl.a. flere og kraftigere
skybrud.
På den måde kan grønne tage være
et billigt og smukt alternativ til at
udbygge de eksisterende afløbssystemer.

Det grønne tag er dermed sund
fornuft – både økonomisk og miljømæssigt.
Dertil kommer, at et grønt sedumtag er smukt at se på.
I vores grønne tage gror planterne i
bakkesystemer. Det giver den dobbelte fordel, at regnvand optages,
og at overskydende vand samtidig
effektivt drænes væk fra taget.
Analyser viser, at der ikke sker udvaskning af skadelige stoffer.

Hillerød Forsyning opfører et nyt renseanlæg på Solrødgård ved Hillerød.
Projektet er en del af planen for en samlet
energi-, klima-, og miljøpark.
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Grønne netværk
Vi arbejder aktivt for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

FN’s Global Compact – fremmer grønne teknologier og menneskerettigheder
Vi er engageret i FN’s Global Compact. Det er et partnerskab mellem offentlige og private virksomheder om at
skabe bæredygtig udvikling og fremme grønne teknologier; med fokus på både menneskerettigheder og miljø.

GREEN NETWORK – udnytter potentialet i CSR og bæredygtighed
GREEN NETWORK er et partnerskab, der opbygger viden og integrerer sociale, miljømæssige og forretningsetiske
tiltag i forretningen.

Green Building Council DK – gør byggebranchen bæredygtig
Som medlem af non-profit organisationen Green Building Council DK arbejder vi for at udbrede bæredygtighed i
byggebranchen.
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Renere luft med LESSNOX
Giv dit tag en grøn profil ved at vælge LESSNOX-tagpap. Bygningen bidrager
dermed i sig selv til en direkte miljøforbedring.

Biler, lastvogne, brændeovne og virksomheder udleder
forurenende kvælstofilter – kendt som NOx-partikler.
Den særlige belægning på tagpappen, LESSNOX, betyder, at taget reducerer mængden af NOx-partikler i luften
og giver os renere luft at indånde.
LESSNOX bidrager dermed til et bedre miljø hver
eneste dag, uden at bygherren eller beboerne behøver at
foretage sig noget.

© Phønix Tag Materialer A/S

Et godt eksempel er Aquatarium i Skjern,
der har LESSNOX som en logisk og indarbejdet del af sin konstruktion. Det betyder, at
det nye vandværk – ud over rent drikkevand
til tusindvis af mennesker – også bidrager
til et renere nærmiljø.

9

Robust og sikkert
To stærke lag af tagpapper beskytter bygningen mod fugt – og gør
taget sikkert at arbejde på.

Sikrer bygningen mod fugt
De to stærke lag af tagpapper, som er armerede med
polyester, gør hele taget robust. Det betyder, at der ikke
opstår huller, hvor fugten kan trænge ind – f.eks. hvis
nogen på et tidspunkt skal op på taget.

Skridsikker overflade
Skiferbelægningen på oversiden af tagpappen giver
taget en robust og skridsikker overflade, som håndværkere kan gå på – det giver en markant mindre risiko for
faldulykker.

Vi rådgiver om godt arbejdsmiljø
Vi giver vores kunder de bedste forudsætninger for et
godt og sikkert arbejdsmiljø. Det gør vi ved at informere
og rådgive om, hvordan kunderne bruger produkterne
godt og sikkert.

Vi fremstiller også underpap med SPLIT, der giver et
skridsikkert underlag på hældningstage.

En smuk overflade
Vi bestrør pappen med granulat af naturskifer. Det
patinerer smukt og beskytter taget mod solens stråler.
Naturskifer begrænser også væksten af alger.
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Godt indeklima
Mørkt tagpap giver på vores breddegrader et tilskud af varme til bygningen – og sparer energi.

Du behøver ikke sne på taget
for at få en hvid overflade
Vi tilbyder også tagpap med
hvid skifer. En 100 pct. hvid
skifer er med til at reducere
opvarmningen af bygningen i
de solrige måneder.
Det kan give dig et bedre indeklima om sommeren, men det
kan på den anden side koste
på varmeregningen i de kolde
måneder.

DS Flexhal i Øm ved
Roskilde – hvid tagpap
reducerer opvarmningen

Godt indeklima til beboerne
Mange bygninger risikerer
usynlige skader, hvor fugt
langsomt trænger ind i utætheder og efterhånden breder
sig som skimmelsvamp, der
skader både bygning og indeklima.
Tagpappen holder bygningens ”femte facade” tæt. På
den måde beskytter pappen
voksne og børn mod fugt og
dermed sygdom, som kan give
allergi, hoste og hovedpine.

Copenhagen Market
– mørk tagpap giver et
tilskud af varme
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Vi sorterer affald
Phønix Tag Materialer sorterer affald til genbrug og minimerer affald på
byggepladsen.

Vi sorterer affald – så mest muligt genbruges
Vi sorterer affald til genanvendelse i separate genbrugscontainere – bl.a. sand, pap, folie og anden
emballage, så mængden af brændbart affald bliver
mindst mulig.

Emballage – kun til at beskytte
Fra fabrikken minimerer vi mængden af emballage pr.
m2 tagpap. Vi udvikler emballagen, så vi kun bruger
den mængde af emballage, der er nødvendig for at
holde rullen sammen og sikre tagpappen mod skader
under transport.
På den måde skaber vi mindre affald på byggepladsen.
Sparer på energien
Vi udskifter løbende maskiner og anlæg og benytter
lejligheden til at anskaffe udstyr, der sparer energi.
Samtidig bruger vi overskudsvarme til at varme produktionslokalerne op med.
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Vi sparer på energien
Vores tagpap produceres i Danmark. Derfor sparer vi en masse energi til
transport – og forurener mindre.

Korte afstande – vi producerer i Danmark
Vores tagpap produceres i Vejen og vi leverer produkterne uden de store afstande, fordi vi er tæt på alle danske
byggepladser.
Således bliver tagpap fra Phønix Tag Materialer i gennemsnit transporteret 127,5 km, og vi læsser alle lastbiler, så
de kun kører med hele vognlæs.

Miljørigtige lastbiler
Vores vognmænd kører med moderne lastbiler, typisk med Euro 6-motor eller nyere.
Lastbiler med Euro 6-motorer udleder 		
op til 80 pct. færre forurenede stoffer end
tilsvarende ældre lastbiler.

Vi genbruger pallerne 10 gange
Kunderne returnerer pallerne, vi reparerer
dem og bruger dem igen – i gennemsnit 10
gange.
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Medarbejdertrivsel og socialt ansvar
Hos Phønix Tag Materialer skaber vi et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Sammen tager medarbejdere og virksomhed et ansvar for samtundet.

Medarbejderne skal trives
Medarbejderne er vores væsentligste ressource for
at drive en sund forretning til gavn for kunderne og
samfundet.
Derfor gør vi alt for at passe på medarbejderne, så de
trives og arbejder under trygge vilkår. Vi har løbende
aktiviteter, som skal sikre, at alle har det godt – såvel
arbejdsmæssigt som privat.
Hjælper børn til en bedre tilværelse
Virksomheden har arrangeret to koncerter i fabrikshallen til fordel for Julemærkehjemmene, som gav knap
600.000 kr. til det gode formål – alt sammen skabt og
drevet af medarbejdernes frivillige arbejdskraft samt
sponsorater.
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Vi har støttet Kræftens Bekæmpelses ”Knæk Cancer”kampagne og arrangementet ”Kokke Knækker Cancer”
på Hotel Koldingfjord.
Medarbejderne har doneret de penge, som virksomheden ellers ville have brugt på medarbejderjulegaver, til
Danske Hospitalsklovne.

Genbrug af tagpap

Vi indsamler tagpap-affald fra vores
produktion og sender det til produktion af ny asfalt.
Tagpap kan genanvendes i vejasfalt, når bygningen til sin tid skal
saneres – og vejasfalt kan genanvendes uendeligt mange gange.

At netop tagpap kan genanvendes
i asfalt skyldes ikke kun indholdet
af bitumen, fibre og polymer. Det
skyldes også, at tagpappen ikke indeholder miljøskadelige stoffer som
klor, arsen, tjære eller blødgørere i
form af phtalater.

Det reducerer den samlede CO2udledning i forhold til den miljøbelastning, der fremkommer ved at
producere ny asfalt.
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