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MILJØCERTIFICERET

Vi bruger kun PEFC™-certificerede 
leverandører til egenproducerede 
produkter, og alle vores produkter 
er også CE-mærkede. 
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DINE VALG PÅVIRKER MILJØET

Som professionel bygherre har du stor påvirkningskraft i form af, 
hvilke styringsstrategier du anlægger for dine projekter. Dine valg af 
både leverandører og samarbejdspartnere kan nemlig give enorme 
miljømæssige udslag. 
 
Der er mange grunde til, at Hunton er markedets mest miljøvenlige 
valg, når det kommer til byggematerialer. For det første producerer  
vi alle vores produkter af træ. Træ har fantastiske egenskaber,  
som kommer miljøet, bygherren og slutbrugeren til gode. Dernæst 
producerer vi de fleste af vores produkter i Norge. Dette giver store 
miljøgevinster, for det er ikke bare mad, som bliver mere miljøvenligt 
af at være ”kort tid undervejs”.

I denne brochure får du at vide, hvorfor det er godt for miljøet og  
dig at bygge med Hunton – og hvorfor vi burde være det naturlige  
valg til dit næste projekt. 

TRÆFIBERENS FANTASTISKE EGENSKABER

Hunton er Norges ledende producent af træfiberbaserede bygge-
materialer, og vi har konstant fokus på at videreudvikle produkter  
og løsninger til fremtidens byggeri. Byggeri, som spiller sammen 
med naturen, og som afsætter et minimalt fodaftryk. 

Derfor har vi udviklet vores egne løsninger til væg-, tag- og gulv-
konstruktioner. Dette gør det derfor enkelt at opfylde byggetekniske 
krav, for eksempel til passivhuse. 
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BINDER CO2

BEDRE INDEKLIMA

FUGTTRANSPORTERENDE EGENSKABER

BRANDSIKRING

LYDDÆMPNING

Alle Huntons produkter er lavet af træ, som har en række  
gode egenskaber.
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BEDRE VARMELAGRINGSKAPACITET 

Alle træer er opbygget af fibre. Hver fiber har millioner af luftlommer, 
som bidrager til maksimal isoleringseffekt, slet og ret fordi luften står 
helt stille. Samtidig med at selve fiberen IKKE er varmeledende.

Hunton Nativo® Træfiberisolering har derfor en varmelagringskapa-
citet, som er det dobbelte af almindeligt mineraluld. Dette gør, at vi 
får en mere stabil indetemperatur, når vi har temperatursvingninger 
ude (nat/dag).
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BEDRE INDEKLIMA

Det naturlige materiale bidrager desuden til et sundt indeklima og 
kan håndteres, uden at man får udslæt eller oplever ubehag. Nativo® 
Træfiberisolering er slet og ret valget for et økovenligt byggeri.

MINDRE UDSLIP

Ved at benytte Nativo® Træfiberisolering bidrager du til at reducere 
udslippene af CO2 og andre drivhusgasser. Isoleringsproduktet bliver 
produceret af bæredygtigt skovbrug og er 100% genvindingsbart. 



7

FUGTTRANSPORTERENDE EGENSKABER
Fordi de materialer, vi producerer, er baseret på træfiber, har de 
unikke fugttransporterende egenskaber fra naturens side. Disse 
egenskaber kombineret med vores system for bygning af tag, vægge 
og gulve giver et solidt og godt indeklima.

Huntons træfiberbaserede produkter kan derfor optage og afgive 
fugtighed i takt med fugtighedsændringer i omgivelserne. Nativo® 
Træfiberisolering har mere end tre gange bedre optagelsesevne af 
fugt end andre isoleringsprodukter.
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BRANDSIKRING

Gennem egne test har vi set, hvordan træfiber opfører sig, hvis der 
skulle være tilløb til brand. 

Mens en række af vores konkurrenters materialer smelter og  
dermed giver luft og næring til flammerne, opfører Nativo® 
Træfiberisolering sig anderledes. Den forkulles, hvilket gør, at  
branden får væsentlig dårligere forudsætninger, og at risikoen  
for overtænding og fuld brand reduceres kraftigt.



9

LYDDÆMPNING

For at opnå en ordentlig lydisolering kræves der op til fire lag i  
væggen med kartongips, eller at man bruger OSB sammen med  
kartongipsen for at få skruefæste. 

Bruger man vores Fermacell® Fibergips kan man slippe med blot  
ét lag. Fermacells lyddæmpende egenskaber er med andre ord 
væsentlig bedre end almindeligt kartongips. Dette gør, at arbejdet 
klares hurtigere. Desuden kan man skrue genstande op uden brug af 
plugs eller sømbeslag, da hver skrue kan belastes med op til 30 kg.
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Hunton 
Vindtett™

Hunton I-Bjelken™

Nativo® Træfiberisolering

Fermacell® 
Fibergips

NATUREN SAT I SYSTEM

Det er naturen, som skaber vores råvarer, og derfor har vi altid fokus 
på miljø hele vejen fra flis til færdige løsninger. Vi har udviklet træ-
fiberbaserede byggematerialer siden 1889, men i 2012 gik vi fra at 
producere enkeltprodukter til at sælge komplette byggesystemer.  
I dag tænker vi på vores produkter som legoklodser og sælger 
Hunton Vægsystem™, Hunton Tagsystem™ og Hunton Gulvsystem™, 
som enkelt kan sættes sammen som et byggesæt. 
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Vi laver produkter af naturen og for naturen. På denne måde ønsker  
vi at bruge vores position til at skabe grønnere byggeri og en grønnere 
hverdag i fremtiden – og det er vores håb, at du vil gøre det samme.

Har du spørgsmål eller behov for mere information, tag  
gerne kontakt til vores kundecenter på tlf. +47 61 13 47 00 eller  
kundesenter@hunton.no



KUNDECENTER 
Tlf. +46 040-15 38 00
hunton@hunton.se

TEKNISK HELPDESK 
Tlf. +47 815 10 033
teknisk@hunton.no

hunton.dk


