
Derbigum miljøvenlige tagløsninger



“Du kan ikke behandle klimaændringer 

uden at beskæftige dig med eksisterende 

bygninger.”

Richard Moe – Formand for National Trust
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grøn innovation: en del af vores Dna

Bæredygtige produkter

Derbigum ventede ikke på 
Kyoto. 

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 volatile organiske 
forbindelser (VOCs).

Grøn innovation 

Genanvendelse uden 
kvalitetsændringer

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.

60 års levetid 

Derbigum tage skal skiftes 
efter 60 år

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. 



lCa : betydelige miljøbesparelser

Vugge til vugge 
livscyklus

Råmateriale

Industrielt 
procesanlæg

Transport

LCA førte os
fra A til Z

For at kunne måle de 
miljømæssige konsekvenser på 
vores produkter og tagsystemer 
havde vi brug for en objektiv 
metode til at beregne den.  
Et dedikeret team af eksperter 
beregnede den præcise 
indvirkning på hver materiale- og 
produktionsproces og foretog 
yderst detaljerede analyser efter 
ISO 14040 normen.

 (Livscyklus analyse) 

Fra vugge 
til vugge 

Alle aspekter i produktionen af vores 
produkter er integreret i beregningen: 
fra produktionen og transporten af hvert 
råmateriale til produktionsprocessen 
og pålægningen af taget og hele 
vejen tilbage til fabrikken og 
genanvendelsesprocessen.

Vi måler CO2-produktionen, beregner 
den anvendte vedvarende energi og de 
vedvarende ressourcer for hvert trin på 
vejen samt laver en opgørelse over de 
forskellige produkters fulde livscyklus.

certificeret. Se s. 11
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lCa : betydelige miljøbesparelser

Vugge til vugge 
livscyklus

Derbigum 
produktionsproces med 
grøn energi

Distribution

Primær energi 

Pålægning af taget

Transport
Transport

TransportTransport 

Faktor 4 
og EMAS

Faktor 4 er en europæisk målsætning, 
der falder inden for udviklingen af en 
europæisk strategi for bæredygtig 
udvikling på linje med Kyoto protokollen.
Det betyder, at i år 2050 skal produkterne 
generere den dobbelte værdi med de halve 
ressourcer. 

EU EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) er et styringsværktøj for 
virksomheder og andre organisationer til 
at evaluere, rapportere og forbedre deres 
miljømæssige indsats.



sort eller hvidt? begge er grønne løsninger!

Sort eller hvidt?

Løsning 1: DErBiGuM NT

Derbibond NT + Derbigum NT

Denne løsning er det bedste tagvalg med hensyn til 
CO2, vedvarende energi og ressourcer.

Fordele ved denne kombination:
•	 lang levetid
•	 100%	genanvendeligt	tagsystem
•	 ingen	opløsningsmidler
•	 indeholder	genbrugsmaterialer
•	 frihed	til	at	vælge	den	bedste	måde	til	at	anvende	

denne tagoverflade
•	 høj	dimensionsstabilitet

Hvidt eller sort?
Det er altid grønt!

Uanset om du vælger et hvidt reflekterende 
eller et sort tag, er resultatet altid grønt hos 
Derbigum!

Både hvide og sorte tage er delvist fremstillet 
af genbrugte tage ved hjælp af grøn energi for 
at være mere miljøvenlig.
CO2-udslippet er blevet reduceret med mere 
end 40%. Der er anvendt op til 4 gange flere 
vedvarende ressourcer i vores NT serie.
Med Derbibrite NT tage får du ekstra fordel af 
en passiv nedkøling.

NT produktserien fra Derbigum kombinerer 
lang levetid med den bedste løsning for miljøet. 

43% 
mindre CO2

et lag to lagDerbigum nt 
løsning
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sort eller hvidt? begge er grønne løsninger!

Løsning 2 : DErBiBriTE NT

Derbibond NT +  Derbibrite NT

Denne løsning er det bedste tagvalg med uovertruffen værdi.
 
Fordele ved denne kombination:
•	 lang levetid
•	 100%	genanvendeligt	tagsystem
•	 ingen	opløsningsmidler
•	 indeholder	genbrugsmaterialer
•	 besparelser	af	omkostninger	i	forbindelse	med	nedkøling	

og luftkonditionering
•	 øget	komfort	inde	i	bygningen
•	 ekstraordinær	passiv	nedkøling
•	 mulighed	for	at	installere	et	solcelle-system
•	 højere	effektivitet	for	solcelle-systemet
•	 ideel	til	længerevarende	solcelle-installation
•	 pH-neutralt	vand	fra	taget
•	 høj	dimensionsstabilitet

Konklusion: 
En win-win situation for alle!

Med NT produkter vælger bygningsejeren fra 
de bedste miljøklasser i Europa. NT produkter 
gør det muligt for bygningsejeren at vælge 
bæredygtighed og det bedste for miljøet.

Derbigum er meget aktiv i kampen mod 
drivhusgasser og minimering af forbrug af ikke-
vedvarende ressourcer.
Ved at analysere alle processer fra det 
allerførste trin i produktionen til endt levetid 
kan der foretages betydelige besparelser - ikke 
blot økonomisk men også med hensyn til de 
økologiske konsekvenser.

Bygninger opføres mere intelligente, og 
indvirkningen på miljøet minimeres.

CO2 reduktion i løbet 
af tagets levetid

CO2 emission 
under produktionen

CO2 reduktion 
over 30 år
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19 enheder

1 enhed

Reduktion af ikke vedvarende ressourcer 
i løbet af tagets levetid

Forbrug af ikke 
vedvarende  ressourcer 

under produktionen

reduktion af ikke 
vedvarende ressoucer 

over 30 år
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nt tagprodukter

Tilblivelse af det 
bæredygtige tag

Derbigum NT, Derbibond NT, 
Derbicoat NT og Derbibrite NT er 
resultatet af års forskning og udvikling. 
Hvert	af	disse	produkter	minimerer	
en bygnings miljømæssige påvirkning. 
Ydermere anbefales det at kombinere 
dem i det samme system for at 
maksimere miljøfordelene.

DErBiBoND NT
Koldklæberen 

Derbigum erstatter opløsningsmidlerne i 
koldklæberen med planteprodukter.
Resultatet er Derbibond NT, en ny 
koldklæber, som ikke indeholder volatile 
organiske komponenter (VOCs), kun en 
speciel udviklet olie.

Fordelene ved Derbibond NT er mange: 
ingen lugt fra opløsningsmidler, mindre 
risiko for brand, sikrere at anvende.
Den bedste tagklæbning!

Fordele: 
•	 høj ydeevne
•	 ingen	opløsningsmidler
•	 sundere	for	helbredet
•	 ingen	lugt	fra	opløsningsmidler
•	 lavere	risiko	for	brand
•	 en	mere	miljørigtig	løsning
•	 100%	genanvendelig

DErBiCoAT NT
Underlaget

Derbicoat NT er en underpap, som 
er fremstillet ved hjælp af en speciel 
formel, der hovedsageligt er baseret 
på genbrugsmaterialer. Derbicoat NT 
anvender 28% færre naturressourcer og 
muliggør 29% energibesparelse.

Fordele:
•	 høj strækstyrke
•	 stor	fleksibilitet
•	 den	rette	kombination	med	

Derbigum NT
•	 alle	fastgørelsesmetoder	er	tilladt
•	 18%	CO2-besparelser
•	 100%	genanvendelig
•	 høj	dimensionsstabilitet

“Derbigum udviklede 
Derbiclean NT, et miljøvenligt 
tagrengøringsmiddel” 

10 gange mere 
vedvarende energi

DerbibOnD ntKoldklæber med 
opløsningsmiddel
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DErBiGuM NT 
Toplaget

Derbigum NT består af 
genbrugsmaterialer, som ikke blot 
reducerer CO2-udslippet med 30%, 
men også nedsætter energiforbruget og 
påvirker miljøet betydeligt mindre.

Derbigum NT har en levetid på 30 år, 
hvorefter der nemt kan lægges et nyt lag 
Derbigum NT ovenpå det gamle lag for at 
give yderligere 30 års problemfri levetid.

Fordele:  
•	 lettere og mere fleksibel
•	 mere	end	30	års	levetid
•	 brandsikker
•	 30%	CO2-besparelser
•	 28%	energibesparelser
•	 30%	færre	anvendte	naturressourcer
•	 100%	genanvendelig
•	 høj	dimensionsstabilitet

DErBiBriTE NT

Derbibrite NT er den første bituminøse 
hvide reflekterende og varmebeskyttende 
vandtætte membran.
Ved at reflektere solstrålerne reducerer 
Derbibrite NT tagets overfladetemperatur 
betydeligt og dermed bygningens 
indvendige temperatur.
Denne akrylbelagte membran holder 
med garanti lige så længe som 3 lag 
keramisk maling, har ingen indvirkning 
på	vandets	pH-værdi,	er	brandsikker,	er	
modstandsdygtig over for fedt, svamp 
og erosion, let at rengøre og 100% 
genanvendelig.

Derbibrite NT er modstandsdygtig overfor 
solens UV-stråler. Derbibrite NT fungerer 
som en passiv køleanordning, nedsætter 
udgifterne til luftkonditionering og forøger 
komforten inde i bygningen.
Derbibrite NTs meget høje reflektivitet 
og holdbarhed gør det til den mest 
effektive og rentable løsning til tage med 
påmonterede solvarme-systemer.

Fordele:    
•	 fremstillet til Faktor 4
•	 rengøringsvenlig	nanoteknologi
•	 brandsikker
•	 garanteret	langtidsreflekterende
•	 ingen	indvirkning	på	vandets	 

pH-værdi
•	 fortræffelig	til	opsamling	af	regnvand
•	 betydeligt	lavere	CO2-udslip
•	 reduceret	brug	af	luftkonditionering
•	 mere	end	30	års	levetid
•	 100%	genanvendelig
•	 høj	dimensionsstabilitet 

Det hvide reflekterende toplag
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Derbigum: en grøn og erfaren partner

innovation

Kyoto 9370 km

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:

•		 3	produktionsanlæg:	2	i	Belgien	(Lot	
og Perwez) og 1 i USA (Kansas City)

•		 380	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	 -	 Ulsa	 Zoo	 -	 Anheuser	 Busch,	 Inc.	 –	 Chelsea	
Foods...

Mere end 75 års erfaring og know-how
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Derbigum: en grøn og erfaren partner

Med NT produkter vælger 
bygningsejeren fra de bedste 
miljøtyper i Europa.  
NT produkter gør det muligt 
for begningsejeren at vælge 
bæredygtighed og det bedste 
for miljøet.

PricewaterhouseCoopers Advisory 
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Datacertifikat for produkters LCI (Livscyklus redegørelse) 
fra Imperbel NT miljøområdet

I fortsættelse af den anmodning, som vi modtog, og i vores kapacitet af eksperter i 
livscyklusanalyse af produkter, tjenesteydelser og teknologier foretog vi en kritisk undersøgelse 
af livscyklussen af produkterne i Imperbel NV’s miljøområde i overensstemmelse med kapitlet 
om kritisk undersøgelse i standarderne ISO 14040 og 14044: 

•	 Derbigum	NT
•	 Derbibrite	NT
•	 Derbicoat	NT
•	 Derbibond	NT
•	 Derbigum	NT	+	Derbibond	NT	system

Indikatorerne, der er mærket med *, der er offentliggjort i brochuren DERBIGUM ECO 
SOLUTIONS, er taget fra livscykluslisterne.
Listerne og de offentliggjorte indikatorer blev forberedt under ansvar af forsknings- og 
udviklingsafdelingen og marketings- og kommunikationsafdelingen i overensstemmelse med 
standarderne ISO 14040 og 14044.

Arbejdets art og omfang

Vores arbejde blev udført: 
•	 Lors	des	réunions	des	6	avril	et	26	mai	2009	avec	le	directeur	du	Département	R&D	et	son	

Under møderne 6. april og 20. maj 2009 med chefen og souschefen for forsknings- og 
udviklingsafdelingen og chefen for marketings- og kommunikationsafdelingen.

•		 Gennem	undersøgelse	af	de	yderligere	dokumenter,	der	er	fremsendt	af	de	pågældende	
personer, og samtaler gennem april og maj 2009. 

Vores arbejde blev foretaget i overensstemmelse med kapitlet om kritisk undersøgelse i 
standarderne ISO 14040 og 14044 og bestod i at: 
•	 kontrollere	 kildedataenes	 sammenhæng	 mod	 de	 nuværende	 tilgængelige	 data,	 der	 er	

anvendt i vandtætningsmembranernes sektor.
•		 kontrollere	overensstemmelsen	mellem	de	kildedata,	der	er	opnået	 i	det	værktøj,	der	er	

anvendt til beregning af miljølister og indikatorer (TEAM), og de understøttende dokumenter, 
der er leveret af Imperbel vedrørende produktion i 2007 på 2 anlæg til produktionen eller 
anvendelsen af disse produkter.

•	 analysere	de	beregningsmetoder,	der	er	anvendt	til	at	evaluere	kildedataene	på	basis	af	
bruttodata for produktion eller anvendelse (f.eks. kildedata for transport, der sammenligner 
de dækkede afstande og transporterede produkter.

•		 kontrollere	 sammenhængen	 af	 resultater	 (lister	 og	 indikatorer)	 med	 resultaterne	 for	
vandtætningssektoren og den rette hensyntagen hertil i brochuren DERBIGUM ECO 
SOLUTIONS No. A/04/DBG/005/BE/EN/07-2009. 

Til at hjælpe os med at udføre dette arbejde gjorde vi brug af eksperterne i vores Ecobilan 
afdeling.

Konklusion

I løbet af vores arbejde opdagede vi et antal anomalier i beregningen eller overførslen af 
kildedata i systemet. Alle disse anomalier er siden blevet rettet. De resterende forskelle er 
ubetydelige.
Med undtagelse af de punkter, der er nævnt herover, har vi ingen kommentarer vedrørende 
evalueringsprocessen for livscyklussen for produkterne fra NT miljøområdet og for de 
indikatorer, der er nævnt i brochuren DERBIGUM ECO SOLUTIONS i overensstemmelse med 
standarderne ISO 14040 og 14044.

Thierry Raes
Associate, afdeling for bæredygtig udvikling

Neuilly-sur-Seine, 17/06/2009
PricewaterhouseCoopers Advisory

Dette er en fri oversættelse til dansk af 
PwC’s attestation, der er udgivet på fransk, 
og den er foretaget udelukkende for 
dansktalende læsere.
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Derbigum leverer innovative og bæredygtige 

specialløsninger til tage og bygninger for at spare 

energi og omkostninger, producere vedvarende 

energi, øge bæredygtigheden samt reducere 

bygningers udslip af CO2.


