
Lette løsninger for et bedre miljø!



Jackon A/S
er Nordens ledende producent 

af isolering og emballage i polystyren.  
Vi leverer energieffektive og komplette 

løsninger til fundament og bolig.
Der er mange grunde til at vælge Jackon

- her er 10 grønne grunde!



Velkommen til dig, som vil bo og leve godt
Huset er et sted, hvor vi bruger en masse tid. Vi slapper af, genoplader og nyder livet. 
Når huset fungerer, øges vores livskvalitet.

Uanset om du går i gang med efterisolering, totalrenovering eller et helt nyt byggeprojekt, vil det altid betale sig at gøre 
det rigtigt fra starten. Det handler ikke kun om at blive hurtigt færdig. Det handler om at opnå noget, som du kan nyde i 
lang tid - og som bidrager til værdien af   dit hjem.

Jackon er for dem, der ønsker at bygge ordentligt! Vi hjælper dig med de rigtige produkter og levering - netop for at 
gøre opgaven tryg og nem. Med Jackon som livline, du får al den hjælp og support, som gør hele processen til en positiv 
oplevelse.

Velkommen til en erfaren og solid isolering leverandør, 
Velkommen til Jackon A/S



98% ren luft

EPS isolering består af 2% polystyren og 98% luft, som giver materialet dets varmeisolerende egenskaber. 
Råmaterialet er expanderbare polystyrenperler, som skummes op ved hjælp af vanddamp til op mod 40 gange deres 
oprindelige rumfang. Herefter fyldes kuglerne i en blokform, hvor de tilføres damp, og isoleringsmaterialet tager form. 
Efter støbning i blokform udskæres de ønskede dimensioner ved hjælp af varmetråde og fræsemaskiner.

Afskåret og bortfræset materiale granuleres og indgår atter i produktionen.

Der anvendes ikke CFC- eller HCFC-gasser til fremstillingen af hverken råvarer eller slutprodukt.
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Reduktion af CO2

EPS er et let håndterbart produkt, der ikke afgiver skadelige dampe og indeholder ikke generende fibre, som kan frigives 
ved bearbejdning og udlægning.

Ved fremstilling af EPS råvaren anvendes råolie og vand, efter at være bearbejdet i en stålbeholder, hvor man opvarmer 
og tilsætter acceleratorer for at danne polystyrenperlerne.

Man har beregnet, at for hvert kilo polystyren, der anvendes til EPS, spares i gennemsnit 200 kilo olie til opvarmning 
i bygningens levetid. 

Det betyder samtidig en stor reduktion af CO2 udslip.



Genanvendelse

Når EPS skal bortskaffes, skal det ikke i deponi, men kan enten granuleres til hulrumsisolering eller nedsmeltes, så man 
kan genanvende det til nye EPS produkter – fx emballager, pakkefyld og isoleringsmaterialer. Omsmeltet bliver det også 
brugt til fremstilling af fx havemøbler og blomsterbakker.

Granuleret EPS anvendes i en vis udstrækning til jordforbedring for at øge drænevnen. 
EPS er biologisk inaktiv og ikke giftig.

En anden måde at komme af med EPS på, er ved at afbrænde det i et forbrændingsanlæg, hvor det bliver genanvendt til 
energiproduktion til bl.a. lys og varme til vores boliger.
Det eneste EPS afgiver ved forbrændning, er ren kuldioxid og vanddamp. 

Visse kommuner modtager EPS på genbrugspladsen eller via storskraldsordninger. 
Tjek, hvordan det forholder sig i din kommune.
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Egnet til mennesker

Jackon gør arbejdet trygt, enkelt og skånsomt. 

Der fokuseres meget på håndværkernes sikkerhed og risici ved de materialer, der anvendes i byggeriet. 
Sammenlignet med de mest anvendte isoleringsmaterialer er EPS særdeles gunstigt i forhold til arbejdsmiljøet. 
EPS er uskadeligt ved hudkontakt og det betyder, at der ingen gener er og at der skal ikke anvendes værnemidler ved 
bearbejdning af EPS. Derudover er det lette materiale også med at til at undgå mange tunge løft i løbet af arbejdsdagen. 



Innovation for en bedre fremtid

Jackon arbejder kontinuerligt med at udvikle mere miljøvenlige produkter. Ved produktion af Jackofoam® har vi erstattet 
og reduceret drivhusgasser med alternative stoffer, som har lav eller ingen påvirkning på drivhuseffekten. 

Jackopor® produceres helt uden skadelige drivhusgasser. Der bruges ikke skadelige flammehæmmere (HBCD) eller 
ozon-nedbrydende stoffer i Jackons produkter. 

Tests viser, at der udvikles færre giftige gasser ved forbrænding af polystyren end ved forbrænding af træbaserede 
produkter.
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Miljøet er i fokus 

Øget bevidsthed om vores miljø kombineret med høje energipriser gør, at der kommer mere fokus på energiforbruget. 
Vælger man rigtige byggematerialer, opnår man et behageligt indeklima med lavt energibehov. Et hus bygget med pro-
dukter fra Jackon er en tryg og fugtsikker bolig med lave energiomkostninger. 

Ved brug af Jackofoam® og Jackopor® som bygningsisolering spares energi og dermed reduceres udslippet af drivhus-
gasser. Det er godt for økonomien og for miljøet! Hvert kilo olie, som forædles til Jackofoam® eller Jackopor® giver i 
gennemsnit en besparelse på 200 kilo olie i reduceret energibehov, beregnet i en tidsperiode over 50 år. 

Vi har udarbejdet EPD (Environmental Product Declaration). For at kunne opfylde kravene til en EPD skal man kunne levere 
data, der belyser et produkts miljøegenskaber.
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Færre kilometer, mindre CO2

Vi leverer i hele Danmark. Jackon har dag-til-dag levering på alle vore basisvarer.

Derfor vælger vi at hente en stor del af vores bestillinger til Sjælland fra vores fabrik i Malmö. Men vi gør det også for at 
skåne miljøet ved at køre mindst muligt kilometer på landevejene. Vores fabrik i Hedensted ligger centralt for leveringer 
både til Jylland og Fyn.
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Faglig stolthed
Vi er stolte af vores kundeservice. 

Vi gør meget ud af at give vores kunder en god service og vejledning, således at de får det mest optimale 
ud af vores produkter. Vi hjælper gerne med beregninger, så du ikke bestiller mere end, du skal bruge.
Du kan også få gode råd om hvilke produkter, der egner sig bedst til netop dit projekt, så du skåner både 
miljøet og din tegnebog bedst muligt. 

Sammen kan vi gøre en forskel for miljøet. Det er en gave, vi giver hinanden.

#8



Undgå spild
Find beregningsprogrammer på vores hjemmeside.

På vores hjemmeside har vi lavet beregningsprogrammer, som kan regne ud nøjagtigt hvor meget materiale, du skal bruge 
til dit projekt. Så behøver du kun bestille det, du skal bruge, og undgår unødigt spild.

Vi har også lagt alle vores tekniske datablade på vores hjemmeside, istedet for at trykke dem på papir. På den måde  
undgår vi at spilde ressourcer, hver gang der kommer opdateringer til vores produkter.
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Vi tænker på fremtiden...

Vi har været en del af branchen i næsten 60 år.

Jackon blev grundlagt i 1956, det giver os snart 60 års erfaring i branchen - så vi ved, at vi kan give dig den rette  
vejledning til dit projekt. Vi ved, at vores produkter lever op til de energistandarder, der stilles i dag og i fremtidens  
byggereglementer. Men vi går stadig forrest i arbejdet for at skabe bedre og mere miljøvenlige produkter. Vi udvikler hele 
tiden nye produkter og muligheder ud fra den nyeste viden. Vi tænker på fremtiden, for vi vil være her længe endnu.
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JACKON DANMARK A/S
Lundagervej 20
8722 Hedensted

www.jackon.dk


