
 Troldtekt ®  baseret  
på FUTURECEM™

Akustikplader med   
negativt CO2-aftryk



Nu kan du få Troldtekt akustikplader, som har et 
 negativt CO2-aftryk, helt frem til de skal bortskaffes 
eller genanvendes. Og det er en positiv nyhed for 
 klimaet. De nye plader er baseret på FUTURECEM  
– en ny cementtype, som udnytter synergien mellem 
 kalcineret ler og kalkfiller. Resultatet er cement med  
et 30 procent lavere CO2-aftryk. 

Træet, som er den anden råvare i Troldtekt akustik-
plader, optager mere CO2 under opvæksten i de danske 
skove, end produktionen af FUTURECEM udleder. 
 Fremstillingen af akustikpladerne på Troldtekts egen 
fabrik i Danmark foregår med vedvarende energi, hvilket 
gør det samlede CO2-aftryk under produktion negativt. 

Troldtekt akustikplader baseret på 
 cementtypen FUTURECEM optager mere  
CO2, end de udleder under produktionen. 

Når negativt  
bliver positivt

Bevarer de velkendte fordele
Det er cementen, der giver Troldtekt  akustikpladerne 
deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden  
brug af skadelig kemi. De fordele er svære at opnå med 
andre bindemidler end cement. Men med FUTURECEM  
er det muligt både at tilgodese klimaet og bevare alle  
de  velkendte fordele ved akustikpladerne.

Ud over at reducere CO2-aftrykket ved produktionen  
af akustikpladerne arbejder Troldtekt på forskellige meto-
der til genanvendelse, så mindst muligt af den  indlejrede 
CO2 frigives ved forbrænding, når akustik pladerne er 
 udtjente efter mindst 50-70 år. For eksempel kan  Troldtekt 
træbetonaffald indgå i produk tionen af ny cement hos 
Troldtekts cementleverandør, Aalborg Portland. 

Troldtekt grå  
natur  baseret  
på  FUTURECEM

Troldtekt grå  
natur  baseret  
på  grå cement

Troldtekt lys  
natur  baseret  
på  hvid cement

 CO2-aftryk per m2 umalet 
Troldtekt akustikplade  
(faserne A1-A3)

-1,4 kg/m2 0,68 kg/m2 1,29 kg/m2

CO2-aftryk per m2 malet 
Troldtekt akustikplade   
(faserne A1-A3)

-1,0 kg/m2 1,13 kg/m2 1,73 kg/m2

Tabellen viser, hvor stor CO2-reduktionen 
er ved at  udskifte traditionel cement i en 
 Troldtekt  akustikplade med  FUTURECEM,  
når man måler på faserne A1-A3 i et 
 bygge materiales miljø varedeklaration (EPD).  
A1-A3  omfatter  råvarer, transport til 
 fabrikken og  fremstilling på fabrikken. 
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Akustikplader – tykkelse: 25 mm

• Troldtekt akustikplader 25 mm i grå natur  
(FUTURECEM) – umalede

• Troldtekt akustikplader 25 mm i grå natur  
(FUTURECEM) – malede

Akustikplader – tykkelse: 35 mm 
(inkl. Troldtekt designløsninger)

• Troldtekt akustikplader 35 mm i grå natur  
(FUTURECEM) – umalede

• Troldtekt akustikplader 35 mm i grå natur  
(FUTURECEM) – malede

Fuld transparens

Det tyske Institut Bauen und Umwelt (IBU) har verificeret 
og udgivet fire miljøvaredeklarationer (EPD’er) for Troldtekt 
akustikplader baseret på cementtypen FUTURECEM.

Med EPD’erne får professionelle i byggeriet overblik over 
miljøpåvirkningen igennem hele akustikpladernes livscyklus: 
Produktion (fase A1-A3), Byggeproces (fase A4-A5), 
Brug (fase B1)Bortskaffelse – fase (C1-C4),  
Genanvendelse (fase D)

EPD’erne giver dermed mulighed for at sammenligne med 
alternative løsninger og på den baggrund træffe oplyste 
valg i sit byggeprojekt.

For at øge transparensen stiller Troldtekt særskilte EPD’er til 
rådighed for fire forskellige produktvarianter:

Cradle to Cradle-certificeret på guldniveau
Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter  
i natur og malet i standardfarver er  certificeret 
på guldniveau efter det bæredygtige design-
koncept Cradle to Cradle. Certificeringen 
 omfatter også Troldtekt baseret på FUTURECEM.
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> Download EPD’erne på www.troldtekt.dk 



Mandrup Arkitekt |  Ingeniør i  Viborg blev det  første firma 
 nogensinde til at montere de CO2-negative Troldtekt  
akustikplader baseret på  FUTURECEM.  
 
De indrammede flader med design løsningen Troldtekt  
curves  optager mere CO2, end de  udleder under   
produktion og brug.


