DerbiCOLOR® Olivine

“Du kan ikke påvirke klimaændringerne uden
at beskæftige dig med eksisterende bygninger.”
Richard Moe - Formand for National Trust

innovation: en del af vores DNA
Bæredygtige produkter

Grøn innovation

60 års levetid

Derbigum ventede ikke på
Kyoto.

Genanvendelse uden
kvalitetsændringer

Derbigum tage skal skiftes
efter 60 år

Derbigum har nu i mere end 20 år
været intensivt engageret i forskning
og udvikling af nye og bæredygtige
produkter. I dag fortsætter virksomheden
med at søge efter alternative
sammensætninger til sine produkter ved
at bruge råmaterialer, der fører til lavere
CO2-udslip. Den globale opvarmning
og CO2-problemerne er for tiden på
sit højeste. Som en reaktion herpå er
Derbigum stolt af at præsentere en
række bæredygtige produkter. Som den
første i verden introducerer Derbigum nu
en serie af ﬂydende produkter, der er fri
for opløsningsmidler og ﬂygtige organiske
forbindelser (VOCs).

Siden 1999 har Derbigum genanvendt
ca. 4.000 ton bitumen om året. Bitumens
kvalitet ændrer sig ikke – du kan
sammenligne den med guld, som smeltes
og genstøbes – og er derfor perfekt
egnet til produktion af nye membraner.
Derbigum bestræber sig på at realisere
en udnyttelse på 100% af genbrugte og
organiske materialer under produktion.
Denne kombination sikrer, at det færdige
produkt igen er helt genanvendeligt.

Mens andre tagdækninger ofte skal
skiftes efter kun 15 år, er Derbigum
membraner stadig stærke efter 30 år.
Pålægning af et nyt lag vil endog øge
levetiden helt op til 60 år! Dette er
blevet påvist gennem uafhængige
undersøgelser. Efter denne lange
livscyklus kan de gamle tagdækninger
igen forarbejdes til første klasses
tagmembraner.
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Det æstetiske og miljøvenlige valg
En ny trumf i kampen mod
global opvarmning

Miljøvenlig

I dag konfronteres vi med
klimaændringer over hele verden.
På grund af menneskeskabt
forbrænding udledes der enorme
mængder CO2 til atmosfæren og
jordkloden varmes hurtigere op end
tidligere.
DERBIGUM har i mange år investeret
i udvikling af innovative økologiske
membraner, således at vi sammen med
vores kunder, kan gøre vores del i
kampen mod den globale opvarmning.

På grund af sin overﬂade belagt
med olivin er Derbicolor Olivine
membranen en miljøvenlig løsning.
Når det regner, vil det CO2 som er i
atmosfæren komme i kontakt med
olivin på taget. Ved denne kontakt,
sker der en kemisk reaktion som
neutraliserer CO2.
Restproduktet består af siliciumdioxid
(sand) og magnesium carbonat,
2 produkter, der er uskadelige for
miljøet.

Med udviklingen af Derbicolor® Olivine,
har alle mulighed for at bidrage til
løsningen af CO2-problemet.
“Mange bække små, gør en stor å”
På grund af sin særlige overﬂade belagt
med olivin, kan Derbicolor Olivine
neutralisere CO2 i atmosfæren og
dermed bidrage til et bedre klima.

Når CO2 kommer i kontakt med olivin på
taget gennemgår det en kemisk reaktion.
CO2 bliver neutraliseret og restproduktet er
almindeligt kvartssand. Resultatet af denne
reaktion er uskadelig for naturen.
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1 kg olivin granulat kan opfange
1,25 kg CO2. *
Mineralet olivin er en jernmagnesiumsilikat (siliciumdioxid og
magnesiumcorbonat (sand) ) og er en
af de mest almindelige mineraler på
jorden.
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Resultatet er
vand + sand
+ magnesium carbonat
vand
sand

* Kilde: Prof. Dr Olaf Schuiling,
Geologisk Institut på Universitetet i Utrecht.

magnesium carbonat

Uskadelig
for miljøet

Fordele
Levetid

Æstetisk

• Æstetisk
• Dokumenteret neutralisering
af CO2 fra atmosfæren

Derbicolor Olivine er en vandtæt
membran af høj kvalitet med mineralet
Olivin som øverste lag.
Ligesom DERBIGUM membranerne
er det meget holdbart og 100%
genanvendeligt.
Membranen er 7,27 m. lang, 1,1 m.
bred og 4 mm. tyk. Den kan anvendes
som øverste lag i et et-eller to-lagssystem og kan svejses, koldklæbes eller
fastgøres mekanisk til underlaget.

Udover vandtætning af taget
og absorption af CO2 fra
atmosfæren, giver Derbicolor Olivine
membranen også et smukt æstetisk
udtryk.
Olivin giver membranen en olivengrøn
farve.

• Levetid > 30 år
• Nem og hurtig pålægning
• Reducerer bygningens
miljømæssige fodaftryk
(carbon footprint)
• Positiv effekt på
miljø og luftkvalitet
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DerbiGUM: en grøn og erfaren partner
Mere end 80 års erfaring
Derbigum begyndte i Belgien som en
familievirksomhed i 1932. Derbigum
er vokset til en velrenomeret global
koncern, med speciale i tagdækning og
vandtætning.
Derbigum er nu også meget aktiv inden
for grøn innovation af bygninger og
tilbyder specialløsninger for at reducere
energiforbruget, producere vedvarende
energi og sænke bygningers udslip
af CO2.

Nogle få tal:
•
•
•
•
•

2 produktionsanlæg: i Belgien (Lot
og Perwez)
350 medarbejdere globalt
600 millioner m2 tag lagt over hele
verden
10.000 referencer mere end 30 år
gamle
4000 tons genanvendte materialer
pr. år

Nogle af vores referencer:
Novo Nordisk – Dansk Supermarked – Danmarks Nationalbank – Dan-Ejendomme D’Ieteren - Skyshop Zaventem - University Ghent, campus “De Sterre” - Viangros – Vlaamse
Media Maatschappij - Daikin - Volvo trucks - Honda Europe - Creneau - Kim’s chocolate
- Jogrex - Volvo - Sint-Elizabeth Hospital - Sint-Victorinstituut - Lamborghini car dealer Novelis - Metro - Henkel Schaumweine - König - Bosch Rexroth - Velux - Smiths Medical
- Unicoop - shopping center - Ipercoop - ABB - Henkel - Glaxo - Whirlpool Europe SRL
- Italpack - Italscania - Peroni Spa - Telecom - Nexlogic - KPN Orange - Yamaha Motor
Distribution - Fokker Elmo - Greif - Industrial packaging - Case - Western Reserve Univ Carnegie Mellon University - Life Care Hospital - Tumwater Ofﬁce Building - Baxter Health
Care - White Memorial Hospital - Wells Fargo Bank - BMC Truss Manufacturing - Macy’s
Department Store - Baxter Health Care - Tulsa Zoo - Anheuser Busch, Inc. – Chelsea Foods

Derbigum leverer innovative og bæredygtige
specialløsninger til tage og bygninger for at spare
energi og omkostninger, producere vedvarende
energi, øge bæredygtigheden samt reducere
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bygningers udslip af CO2.

