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EXAMENSARBETE

Jämförelse av processmöjligheter
Stomljudsisolering

Sammanfattning
Examensarbetet är utfört på Volvo Cars Corporation i Torslanda, Göteborg, under våren
2003. Uppgiften består av att undersöka ifall man tekniskt kan automatisera
monteringen av stomljudsisolering i tak på bil samt jämföra kostnader genom att
använda en robot som sprutar NVH-material istället för fast isolering som måste värmas
upp. Man har även undersökt var i fabriksflödet automatiseringen lämligast kan ske.

I dagens vagnar monteras isolering i tak i C-fabrik för att ta upp oljud och vibrationer.
Monteringen görs manuellt på banan. Isoleringen kan lossna vilket leder till ökat oljud i
kupén som är ett kvalitetsproblem. Ergonomin vid monteringen är dessutom dålig.

För- och nackdelar har tagits fram om vilken fabriksdel som är lämligast för
automatiseringen. Det har visat sig att B-fabrik är att föredra då man kan använda
mycket av den befinliga utrustningen.

Med hjälp av simuleringar har man sett att det går att komma åt på de tänkbara ställena
med dagens robotar i B-fabrik. Förändringen blir ett nytt funktionspaket till roboten och
en modifiering av dagens multifunktionspistol. Omprogrammering av robotarna
kommer att krävas samt översyn av styrsystemen.
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DISSERTATION

Comparison of the possibilities of process
Vibration damping compound

Summary

The dissertation has been executed at Volvo Cars Corporation in Torslanda,
Gothenburg, during the spring of 2003.

The purpose of the assignment was to investigate the possibility and the costs to spray a
NVH-compound in the ceiling of the car, with a robot, instead of mounting a dead sheet
that needs to be heated before mounting. The assignment included also to investigate a
appropriate location for the robot process, A-, B- or C-plant.

The dead sheet is mounted in the ceiling of the cars manually in the C-plant to prevent
and take up noise and vibrations. It occurs that the sheet comes off, which is a quality
problem, and increases the noise in the car. Also, the mounting is ergonomically bad.

The pros and cons has been compared in which plant it would be appropriate to install
this robot process and the results has shown that the B-plant is most convenient since
the existing equipment can be used.

Simulations has shown that the existing robots can reach the desirable places in the car.
The solution will be a new functional modul and a modification of the existing multi
functional spray gun. Some changes has to be done in the robot programs and the
control software.
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Symbolförteckning
TF1 - Den förädlande tiden av en montering.

TF2 – Den icke förädlande tiden av en montering, t ex steg, böja, sträcka, skriva,
hantering av emballage.

TMU - Time Measurement Unit

TA – Karossfabriken (A-fabrik)

TB – Målerifabriken (B-fabrik)

TC – Monteringsfabriken (C-fabrik)

TP - Pressverket

P23 – Volvo S80

P26 – Volvo V70

P28 – Volvo XC90

MTL – Med taklucka

UTL – Utan taklucka

PKI – Process- och Kontroll instruktioner. Monteringsinstruktion.

NETTO COST mall – Ett program som räknar ut kostnad för TMU.

NVH – Noise and Vibration Harness, ett stomljudsisolerande material (DOW Automation).

HANTERINGSKAPACITET – Den högsta tillåtna last som roboten kan hantera vid
fästplattan. [5]

HIMMELSRAM –Ram i plast som sitter kring solluckan/takluckan.

DRESSNING – Påklädning av robot t ex slangar, tryckregulator etc.

FASADVÄGG – Materialfasad dvs material som står efter banan.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens vagnar monteras isolering i tak för att ta upp oljud och vibrationer vilket görs
manuellt av monteringspersonal på banan. Önskemålet är att kunna spruta in någon
form av NVH-material i taket med hjälp av en robot för att få bort ergonomiproblem
samt komma till bukt med gällande kvalitetsproblem.

1.2 Syfte och mål
Syftet är att ta fram kalkyler över kostnaderna för mantid, material, logistik och
ergonomi över den montering som sker i dag. Dessa ska jämföras med
investeringskostnader för en robotcell som sprutar in NVH-material i taket.

Dessutom ska det undersökas var i fabriksflödet det är lämpligt att införa processen.

Målet är att lägga fram en lösning till Volvo Personvagnar med ekonomiska kalkyler
som underlag.

1.3 Avgränsningar
Lösning på nedanstående problem som kan uppstå i processen, står inte med i
projektbeskrivningen. Därav har ingen hänsyn tagits till dessa.

Överrök

Överrök uppstår när man sprutar i kaross och kan hamna på utsidan och förstöra
finishkraven på karossytorna. Det är små partiklar som frigörs när materialet sprutas mot
plåten. Detta är svårt att upptäcka av ovant öga.

Dragning i plåt

När man sprutar ett material på plåt och härdar det i ugn kan dragningar uppstå i plåten i
och med att materialet krymper. Detta innebär att i och med att materialet drar ihop sig
drar den samtidigt med plåten.

1.4 Metod
� Möten med kontaktpersoner för A- och B-fabrik samt pressverket, TP.

�  Samarbete med ergonomi- och logistikavdelning samt tekniker i C-fabrik.

� Besök hos verktygsleverantören.

� Litteraturstudier.
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2 Stomljudsisolering (art.nr 3539690)
I C-fabrik monteras stomljudsisolering i taket på alla vagnar med syfte att ta upp
vibrationer och oljud i kaross. Isoleringarna som är en form av papp med lim på ena
sidan, kommer lastade i pall á 1450 stycken. Isoleringarna ligger med skyddspapper på
som rivs av innan montering. Vid fasadväggen, där denna pall är placerad, finns
infravärme i syfte att värma limmet på isoleringen till ca 30 grader Celsius. Detta ska
medföra en bättre vidhäftningsförmåga mot plåt. Därför ligger alla isoleringar med
limsidan uppåt i pallen.

2.1 Manuell montering
Antalet isoleringar som monteras beror på vilken modell det är samt med eller utan
taklucka:

*P23 UTL 3st

*P23 MTL 1st

*P26 UTL 3st

*P26 MTL 1st

*P28 UTL 2st

*P28 MTL 1st

Montör hämtar en isolering från pall och demonterar skyddspappret som slängs i en säck
för brännbart material. Isolering fästs i taket och trycks fast med hjälp av en borste och
därefter borstas det två gånger över isoleringen. Hela operationen upprepas lika många
gånger som det behövs isoleringar till vagnen t ex P26 UTL kräver tre isoleringar vilket
betyder att operationen skall utföras tre gånger. Slutligen skall montören kontrollera att
isoleringen/arna sitter väl fasttryckta (Bilaga A). Detta enligt PKI C8994-2008.

2.2 Kvalitetsproblem
Isoleringen som monteras i dagens vagnar kan lossna vilket leder till ökat oljud i kupén.
Det har även förekommit att isoleringen har legat dubbelvikt mellan innertak och kaross
och orsakat problem med att takluckan inte har gått att öppna. Taket på P28 är präglat
vilket ger mindre kontaktyta. Början eller slut på isolering kan hamna mitt i en prägling
vilket lättare kan bidra till att det lossnar. (Bilaga B)

En annan orsak till att isoleringen kan lossna är upp-arbete på banan. Det finns fall där
montören tar med sig material och fördelar ut det i vagnarna innan montering sker. Här
fallerar hela tanken med att värma upp limmet innan montering eftersom det hinner
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svalna. Det händer även att isoleringen läggs i vagnen innan rast och monteras efter
rastens slut.

Eftersom hävarmen blir lång då isoleringen skall borstas fast vid den bortre änden
anbringas det en mindre kraft där, vilket kan leda till att lösa kanter uppstår. (Bilaga C)

För att justera isoleringen behöver man sänka ner innertaket en bit, trycka fast
isoleringen igen och därefter sätta tillbaka innertaket. Justeringen görs av personal från
banan och tar 15-30 minuter att utföra. Om läget blir så pass kritisk att man måste
plocka ner innertaket för att kunna justera finns det risk för att innertaket kan veckas
samt att skador kan uppstå på himmelsram och paneler.

Antalet upptäckta lösa isoleringar på vägprovkörning är minst en isolering varannan
vecka och på revision upptäcks en isolering i månaden. På vägprov kördes 6122 bilar
under år 2002 av 165 400 bilar (2002).

2.3 Ergonomiproblem
Arbetet innebär montering under-upp i karossen. Montören tar respektive isolering och
fäster i taket med kortändan emot sig. Takpappen trycks fast med en borste på skaft. Ett
måttligt tryck måste anbringas mot taket. Arbetsställningen i nacke-rygg är böjd och
vriden. Arbetet utförs ovanför huvudhöjd och in mot Y-noll i karossen. För P28 innebär
denna montering ytterligare belastning på grund av högre kaross. Många montörer får
besvär redan efter mycket kort tid och många har blivit sjukskrivna.
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3 Lösningsförslag

3.1 Målerifabriken – TB
Till målerifabriken kommer vagnarna från karossfabriken. Innan ankomst har de
genomgått ED- och fosfat dopp för att motverka bl a korrosion. Vagnarna tvättas innan
de åker in i NVH-cell 70. Därefter åker de in i en ugn där all påsprutad material härdas i
tio – tolv minuter i 170 grader Celsius. Före och efter ugnen genomgår vagnarna en
manuell kontroll där man synar plåten innan lackering.

3.2 NVH-cell 70
Den nuvarande cellen, cell 70, i TB hanterar 60 vagnar per timme vilket är
maxkapacitet. Den innehåller två hängande robotar som applicerar fogmassa på
svetsskarvarna i kupén och tre robotar som applicerar NVH-material endera på
undersida vagn eller insida hjulhus (P23), bagageutrymmet eller insida bakskärm. (Se
bilder nedan). Robotarna är av varianten ABB Irb 2400 eller 2400L med
hanteringskapacitet på 10 kg. Robothastigheten, appliceringshastigheten, går att variera
mellan 200-800 mm/s.

3.3 Simulering
En simulering har gjorts i RobCad för att undersöka om det tekniskt går att utföra
sprutning i tak i dagens cell, med de nuvarande robotarna. Robotarna som är hängande
kommer åt att spruta de två främre isoleringarna på alla modeller i tak utan problem.

Roboten bakom vagn når att spruta isoleringen
längst bak i tak på P26. Det är den enda
varianten som ska ha en isolering längst bak idag
och för att detta skall kunna utföras måste
roboten programmeras om.
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3.4 Verktygslösning
Den tekniska lösningen går ut på att det tillkommer ett funktionspaket till en av de
hängande robotarna. Detta innebär också modifieringar av dagens multifunktionspistol
(bilaga D) så att den kan hantera två olika material samtidigt eftersom den först ska
spruta fogmassa och därefter NVH. Dagens system behöver kompletteras med
mjukvara, programmering av styrsystem och robot samt ny dressning och tryckregulator.
Dessutom tillkommer processtester och intrimning innan processen kan köras [3].

Distributionssystemet för NVH-material från förråd fram till robot finns redan idag i
TB. Här finns två pumpstationer där en pumpstation innehåller två containrar á 1000
liter NVH-material. En container är aktiv hela tiden, det vill säga man pumpar ur den
innan man byter till nästa. Vid byte av container sker rengöring och underhåll vilket tar
ca 40 minuter att utföra. Byte av container sker, vid normal produktion, två gånger per
skift. Enligt beräkningar behöver man inte installera fler stationer eller bygga ut
systemet, däremot behövs det något mer frekventa containerbyten.

Prover behöver göras på att materialet uppfyller de tänkta funktionerna och kraven med
avseende på vibrationer och oljud.
Detta är vårt förslag på lösning men vi har även undersökt andra alternativ.

4 Alternativa lösningsförslag

4.1 Sprutning med robot

4.1.1 Pressverket - TP

Presslinje 51 består av fem pressar som används för att pressa helsidor och tak. Här
pressas ca 1200-2400 tak per omgång, 300 tak per timme. Därefter byts verktyget ut och
andra detaljer pressas, i detta fall hela karossidor. Färdiga detaljer staplas automatiskt i
racks med hjälp av en portalrobot.
Här är möjligheterna små till att spruta NVH i tak på grund av:

� Två robotar krävs, en som plockar upp taket och en som sprutar. Detta skulle i så fall
kräva stor ombyggnation vilket det saknas utrymme för.

� Det blir svårt rent tidsmässigt för en robot att hinna plocka upp taket medan den
andra sprutar. Man pressar fem tak per minut det vill säga det kommer ut ett tak var
12:e sekund. (Plocka upp-spruta-lägga ned-packa).

� Robotarna står stilla under tiden andra detaljer pressas. Detta medför bundet kapital.
� Överrök kan ställa till stora problem. Det kan sätta sig på pressverktyg, greppverktyg

och fixturer etc. Hamnar det dessutom på fel ställe på plåt måste avtorkning ske
manuellt.

� Kringutrustning kommer att behövas i form av distributionssystem, pumpar, ugnar
för materialhärdning, verktyg, ventilation, inkapsling av cell, modellstyrning mm.
Här tillkommer också programmering och installation av robotar samt styrsystem.
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4.1.2 Karossfabriken - TA

I karossfabriken svetsas de pressade plåtarna ihop till vagnar. Plåtarna kommer endera
från pressverket i Torslanda eller från pressverket i Olofström. Det mesta arbetet utförs
per automatik där robotar står och svetsar.

För att kunna installera en station i A-fabriken kommer det att krävas följande i dubbla
uppsättningar, då P23/P26 och P28 tillverkas på olika banor. Karosserna fortsätter via
hiss upp till taket där de går till TB. För att kunna lösa detta i TA krävs följande:

� Robotar – hit räknas även programmering, installation, verktyg, skyddsutrustning,
inkapsling av cell, styrsystem etc.

� Kringutrustning kommer att behövas i form av distributionssystem, pumpar, ugnar
för materialhärdning, verktyg, ventilation, inkapsling av cell, modellstyrning mm.
Här tillkommer också programmering och installation av robotar samt styrsystem.

� Visionkameror för modellavläsning.
� Ventilation för att minimiera överrök. Sprutar man med ett lägre tryck bildas mindre

rök => längre cykeltid.
� Någon form av kontroll av att det inte har hamnat NVH-material utanpå kaross.

Manuellt eller automatiskt.
� Här råder utrymmesbrist vilket medför antingen stora ombyggnationer eller att

cellen placeras i taket.

För att slippa härda materialet skulle man kunna använda något självtorkande,
lufttorkande material [2] (Swedac Acoustic Products Innovations AB; Dämpmassa DC-
P 500) i båda fallen men det i sin medför följande:

� Man måste kunna garantera att inget/ingen kommer i kontakt med materialet
undertiden det torkar (minst 6 timmar innan det blir hanterbart, genomtorr efter 16
timmar vid 20º).

� I och med att karossen skall in i ugnen i måleriet vet man inte hur materialet beter
sig. Kan generera att det krymper vilket medför dragning i plåt.

� Nytt material innebär ett nytt artikelnummer som ska in i systemet = kostnad.
� Prov på att materialet kan genomgå fosfat- och ED dopp.
� Prov på att materialet uppfyller de tänkta funktionerna och kraven med avseende på

vibrationer och oljud.

4.2 Montering med robot i TC
Förslaget att montera isolering med robot går ut på att man i TC installerar en robot på
en sjunde axel, det vill säga en åkbana, som hämtar material från en automatisk
utmatare. Materialet förs till en limapplikator som applicerar uppvärmt lim på
isoleringen och därefter monteras den i vagn. Proceduren upprepas lika många gånger
som det krävs isoleringar i vagn.
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Robotens verktyg är en vakumgrip med en mjuk skummatta som suger tag i isoleringen.
I och med att verktygets yta är mjuk är den skonsam mot plåten samtidigt som den
formar sig efter den.

Alla ergonomiproblem försvinner med denna lösning vilket är den stora fördelen.
Däremot uppstår det fler transporter till och från banan med avseende på limtunnor samt
mer hantering vid påfyllning av lim vilket också kräver en robotoperatör.

Det är en stor fördel om vagnen står stilla medan monteringen sker. På så sätt minimerar
man programmering av robot och kostnaden reduceras något.

Denna lösning är inte att föredra då det kräver kringutrustning och är väldigt
utrymmeskrävande. Cellen måste placeras innan innertak monteras och som det ser ut
idag finns det ingen plats för det.

Denna lösning garanterar heller inte att kvalitetsproblemet med att isoleringen lossnar
försvinner.

5 Monteringstid / appliceringstid

5.1 Manuell montering
Monteringen delas upp i två tidsdelar, TF-1 och TF-2. Tiden varierar med olika
modeller och den tyngsta varianten är P23 och P26 UTL.

TMU- tiderna är hämtade från PKI C8994-2008.
TF-1 [TMU] Tid i

sek
TF-2 [TMU] Tid i

sek
Totalt TMU Totalt

sekunder
Modell
UTL
P23/P26 1040 37,44 270 9,72 1310 47,16
P28 685 24,66 240 8,64 925 33,3

MTL
P23/P26/P28 330 11,88 215 7,74 545 19,62

1TMU=0,036
sekunder
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5.2 Automatiserad sprutning
Appliceringshastigheten (v) går att variera mellan 200-800 mm/s.

Här nedan följer exempel på tider för applicering i olika hastigheter.
Sprutbredd (mm) 20
Sprutlängd (mm) 840 (sträcka)

Modell Tid i sek Tid i sek
UTL v = 200 mm/s v = 500 mm/s
P23/P26 (3 isoleringar) 12,6 5,04
P28 (2 isoleringar) 8,4 3,36

MTL
P23/P26 /P28 (1 isolering) 4,2 1,68

Beräknat enligt formeln:
s = v x t => t = s /v

Här tilkommer även en transporttid för roboten att positionera sig till rätt läge i vagn
vilket kan jämföras med TF-2 tid. Hastigheten och trycket vid applicering kan göra
skillnad på dagens överröksproblem. Lägre hastighet och tryck leder till mindre överrrök
däremot behöver man spruta närmare kaross och utföra fler drag.
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6 Kostnader

6.1 Manuell montering
Beräkningarna har en årsvolym á 168 000 vagnar i VCT med 50% taklucka som
underlag [1]. Fördelning P23/P26 och P28: 50%.

6.1.1 Montering

Nedanstående tider i TMU är hämtade från PKI C8994-2008. Kostnaderna är framtagna
med hjälp av företagets Netto Cost-mall.
Beräknad kostnad/år för montering av Stomljudsisolering

Variant ( 25% av årsvolymen ): P23/P26, U Takl P23/P26, Takl P28, U Takl P28, Takl

TF1-tid i TMU: 1 040 330 685 330

Kostnad i Sek: 308 973 98 040 203 506 98 040

TF2-tid i TMU: 270 215 240 215

Kostnad i Sek: 36 678 29 207 32 603 29 207

Total kostnad TF1 i Sek: 708 559

Total kostnad TF2 i Sek: 127 695

Total monteringskostnad/år: 836 254

Tyngsta varianten P23/P26 UTL kostar 8,23 kr/bil att montera.

Lättaste varianten P23/P26/P28 MTL kostar 3,03 kr/bil att montera.

6.1.2 Material
Beräknad kostnad per år för material av stomljudsisolering

Pris/st 4,52 kr

(Antal isoleringar inom parantes)

Variant ( 25% av årsvolymen ): P23/P26, U Takl P23/P26, Takl P28, U Takl P28, Takl
(3 st) (1 st) (2 st) (1 st)

Antal bilar: 42 000 42 000 42 000 42 000

Kostnad i Sek: 569 520 189 840 379 680 189 840
Total
materialkostnad/år:

1 328 880
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6.1.3 Logistik

Tillsammans med Logistik avd 79200 har följande kalkyl tagits fram.
Beräknad kostnad / år för logistik av stomljudsisoleringen

Antal pallar/år: 203 st

Ytkostnad/(kvm): 650 kr total yta 4 kvm

Kostand emb (sek): 50 kr/pall lock och kragar inkluderat

Hanteringskostnad: 99,5 kr/pall

Yta (lager och plats vid bana): 2600 kr

Hanteringskostnad (internt): 20 200 kr

Transportkostnad: 30 000 kr

Användningskostnad av emballage: 10 150 kr

Total logistikkostnad/år: 62 950 kr

Artikelnummer utgår
(engångskostnad): 50 000 kr

6.1.4 Ergonomi

En ergonomisk bedömning har tagits fram tillsammans med företagets
ergonomiavdelning.

Belastningsergonomisk bedömning:

Antal berörda montörer: 70 (2 skift)
Belastade kroppsdelar: nacke- axel- skuldra
Belastningsnivå: 3 (röd)
Exponeringstid: 1-2 tim/dag , 50 bilar/tim
Förväntad besvärsfrekvens: 60%

Hälsokalkyl och beräknade kostnader för 1 år gällande:

P23/P26/P28

Förväntad sjukfrånvaro: 10 montörer 2 veckor : 10x80x264 kr: 211 200 kr
Förväntad personalomsättning: 10 montörer: 10x125 000 kr 1 250 000 kr
Förväntad arbetssjukdom: 5 montörer: 5x185 000 kr 925 000 kr
Total Kostnad: 2 386 200 kr

(Kostnad/bil: 14.20 kr)
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6.2 Sammanställning kostnader manuell montering

Summa montering: 836 254 kr/år
Summa material: 1 328 880 kr/år
Logistik: 62 950 kr/år
Ergonomi: 2 386 200 kr/år

Summa: 4 614 284 kr/år

Kostnad per bil (inkl.material): 27,50 kr
Kostnad per bil (exkl. material): 19,55 kr

Det tillkommer en engångskostnad för ett artikelnummer som utgår ur produktionen på
50 000 kr. Artikelnumret utgår inte helt från systemet då det måste ligga kvar för
reservdelar.

6.3 Automatiserad sprutning
Kostnaderna är framtagna av verktygstillverkare (AFC) samt projektledare i TB. Alla
kostnader för automatiseringen är cirkapriser. För att få exakta kostnader måste
budgetofferter inhämtas.

6.3.1 Kostnad automatisering

AFC- Ett nytt funktionspaket till robot, i detta ingår:

� AFC styrsystem, pump, tryckregulator, etc.

� Modifiering av multifunktionspistol för två material

� Design och implementering av ny dressning

� Integration med robotens styrsystem

� Idrifttagning

� Processtester - intrimning

Uppskattad kostnad från Advanced Flow Control: 1 000 000 kr.

� Robotprogrammering

� Intrimning

� Installation / PLC

� Dokumentation

� Reservdelar

Uppskattad kostnad för robotjusteringar: 250 000 kr
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7 Slutsatser
Den lämpliga lösningen är att införa sprutningen i nuvarande cell 70 i TB eftersom de
robotar som finns där kan utföra operationen tekniskt med avseende på räckvidd och
hanteringsvikt. Dessutom finns all annan kringutrustning på plats; ugn, ventilation,
skyddsutrustning, distributionssystem etc.

Den hängande roboten kommer inte att behöva ett nytt verktyg för att kunna hantera två
olika material. Däremot kommer man att behöva ett helt nytt funktionspaket men det
befintliga verktyget kan användas. Detta måste modifieras för att kunna hantera två
olika material.

Kostnaden för att installera denna lösning ligger inom rimliga gränser om man jämför
med vad det kostar att montera isoleringen manuellt. Här har ingen hänsyn tagits till
kostnad för att lösa problemet med överrök.

Denna lösning går inte att införa om man inte löser problemet med överrök. Dessutom
blir cykeltiden längre per bil i dagens cell vilket det inte finns kapacitet för.

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete

I dag pågår en utredning om huruvida man ska investera i en ny cell som är en kopia av
cell 70. Istället för att montera NVH-mattor i kupén vill man, om det är möjligt, spruta
NVH-material med hjälp av robotar. Här finns inga planer på att spruta i tak på grund av
problemet med överrök.

Rekommendationen är att se över möjligheterna att spruta i tak än en gång med tanke på
överröken. Den skulle kunna minimeras genom lägre spruttryck vilket kräver
provsprutning för att kunna verifieras ordentligt. Minskar man trycket kommer
cykeltiden att bli något längre. Men i och med den nya cellen och de sprutningar som
kommer att uföras där, kommer den totala cykeltiden att bli längre. Då blir denna extra-
tid för takisoleringen marginell i sammanhanget.

Enligt beräkningar tar det minst 2,1 sekunder (v = 400 mm/s) att spruta en längd på 840
mm med bredden 200 mm och tjockleken 1,5 mm. Här tillkommer även transporttider,
det vill säga den tid det tar för roboten att komma till den position där den ska arbeta.
Kan jämföras med TF-2 tid.
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Artikeln Sound Change to Focus Saves Millions Annually. March 4, 2003 på Fords
hemsida handlar om att Ford sprutar stomljudsisolerande material i sina Focus modeller
och att de gör besparingar tack vare detta. Det kan vara bra att undersöka detta närmare
för att inhämta idéer och kanske har de en lösning på överröksproblemet.
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Bilaga A

Isoleringen hängs fast i tak innan den
borstas på plats.
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Bilaga B

Prägling i tak på P28
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Bilaga C Präglingar i plåt P28.

Lös isolering
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Bilaga D
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