
    

SUNDE GROUP:   Brødr. Sunde as Norway  -  Sundolitt ab Sweden  -  Sundolitt as Denmark  -  Sundolitt GmbH Germany  -  Sundolitt Ltd United Kingdom  -  Sundolitt S.A.U. Spania 

Pressemelding 
          Ålesund, 15.01.2021. 
 

Sunde lanserer ny Sunde® EPS råvare for Sundolitt isolasjon. 

 

Sunde® EPS med betydelig bedre isolasjonsegenskaper. 
 

Brødr. Sunde as lanserer ny ekspanderbar polystyren (Isopor) som har 20% bedre  

isolasjonsegenskaper. Det nye produktet kalt Sunde Arctic®, tilbys i to varianter - til 

isolasjonsplater for alle typer bygg og til formstøpte byggesystemer. 

20% bedre isolasjonsegenskaper betyr i praksis at det brukes 20% mindre polystyren for å oppnå 

samme isolasjonsverdi og at 20% mindre isolasjons-volum må transporteres til byggeplass. 

Nyvinningen er 100 % resirkulerbar og kan etter bruk gjenvinnes til nye produkter. 

  

Brødr. Sunde as har etter flere års produktutvikling, etablert et nytt produksjonsanlegg i Ålesund som 

fremstiller det nye produktet. Sunde Arctic® er et sort ekspanderbart polystyrengranulat som pakkes og 

leveres i oktabiner på 1.150 kg. Sundes kunder bearbeider Sunde Arctic® lokalt i sine ferdigvarefabrikker 

til isolasjonsprodukter for tak, gulv og fasade. Sunde Arctic® anvendes bla. i produkter som skal 

tilfredsstille kravene til passivhus. Sunde Arctic® kan anvendes både i nybygg og til renovering av bygg. 

Produktet er allerede i bruk i Sundes isolasjonsfabrikker i 6 land.  

 

Bruk av høyeffektiv isolasjon som Sunde Arctic®, reduserer CO2 fotavtrykket fra bygninger og bidrar i 

betydelig grad til at Norge når sine klimamål i henhold til internasjonale forpliktelser. 

 

    Termisk konduktivitet for Sunde Arctic
®

        Sunde Arctic
®

 granulat før og etter ekspansjon 

       
 

Om Sundolitt 

Sundolitt® byggeisolasjon (også kjent som Sundolitt EPS/Isopor og Sundolitt XPS) er en viktig del av nye moderne høyisolerte 

bygninger, samt til prosjekter med renovering og etterisolering. Sundolitt® har høy isolasjonsevne og bidrar sterkt til lavt 

energiforbruk til oppvarming gjennom hele byggets levetid. Produktet består av 98% luft, har høy trykkstyrke, er miljøvennlig 

og helt vedlikeholdsfritt.  Isolasjonsplater fremstilt av den nye råvaren Sunde Arctic® kalles Sundolitt Climate®. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Om Sundegruppen 

Sundegruppen er et multinasjonalt selskap med 17 produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og 

Storbritannia og er ledende i det europeiske markedet når det gjelder utvikling og produksjon av EPS. Sunde produserer sin 

egen EPS råvare i Ålesund. Vår visjon er å være foretrukket og ledende leverandør av EPS- og XPS-produkter i våre markeder. 

I Norge produseres Sundolitt® EPS i Oslo, Ålesund, Bergen, Harstad, samt XPS i Oslo. Sundegruppen har ca. 450 ansatte og 

hadde en omsetning i 2019 på NOK 2,4 mrd. Det er god lønnsomhet i selskapene og dette gir muligheter for ytterlige 

investeringer og ekspansjon. Sunde har en langsiktig vekststrategi som omfatter betydelige investeringer både teknisk og 

organisasjonsmessig. Det legges vekt på å være en handlekraftig og pålitelig samarbeidspartner som fokuserer på 

bærekraftige løsninger både eksternt og internt.  

 

For ytterligere kommentarer: Direktør Norge, Rolf Fagervoll - Tlf: 92 20 36 36 - Nettside: www.sundolitt.com 
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