... vi dækker det meste

Hvem er vi?

Millag har specialiseret sig som rådgivere og montører
indenfor membranløsninger til både ind- og udlandet. Bl.a.
har vi udført membranarbejde til Rusland, Kina, Ukraine,
Rumænien, Grønland og Sverige. Flere af vores medarbejdere
har været med siden 1997, hvilket betyder, at de har fået en
stor viden og erfaring i at planlægge og opbygge individuelle
membranløsninger – også under ekstreme forhold.
Vi har også altid membraner på lager til omgående levering.
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Millag leverer og monterer plastmembraner til hele verden

er vores arb
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Plastmembramer
… vi dækker det meste
Vi har plastmembraner i mange kvaliteter, der gør os i
stand til at levere en membranløsning til de fleste opgaver. Kvaliteten er i højsæde hos os. Derfor er de fleste af
membranerne også testet og godkendt af Teknologisk
Institut, som er din sikkerhed for, at de overholder kravene
i DS/INF 466.
Vi leverer og monterer membraner til mange
forskellige opgaver såsom:
• Deponier
• Gyllelaguner
• Vandbassiner
• Indpakning af faskiner
• Radonsikring
• Vandtætte membraner til grønne tage
• M.m.
Vi giver professionel rådgivning omkring produkterne og
udarbejder prisoverslag på netop jeres opgave.
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Gyllelaguner

Membranarbejde

Landbrugets Byggeblad
103.04-30 stiller krav.
Landbrugets Byggeblad 103.04-30 beskriver hvordan
en gyllelagune skal opføres. Blandt andet stilles der krav
om, at der foretages en jordbundsundersøgelse samt
en hydrologisk undersøgelse på arealet hvor lagunen
ønskes opført.

HD-PE, LD-PE, FPP, R.A.C. eller PVC membran.
På vort lager har vi normalt de fleste typer liggende til omgående levering.
Nogle typer af membraner kan med fordel tilpasses i vores
svejsehal inden de leveres ud til byggepladserne.

Membranerne skal være godkendt i henhold til DS/
INF 466 (Dansk Standard), og de montører, der svejser
membranerne, skal være certificeret.
Ved at vælge Millag som leverandør er du sikret, at
ovenstående krav bliver opfyldt. Laguner til projekter i
udlandet leveres efter individuelle kravsspecifikationer,
med eller uden alarmsystem og overdækning.

Hent yderligere oplysninger om de enkelt produkter på
www.millag.dk

Kvalitetssikring

Monteringen foretages af vore egne montører, der er
certificeret i henhold til DS 2383, hvilket sikre at de lever
op til de høje krav der stilles i DS/INF 466.
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Under udlægningen bliver der løbende foretaget test på
svejsningerne med topmoderne udstyr for at sikre at
kvaliteten er i orden.

Østbirkvej 2 DK-5240 Odense NØ Tlf.: +45 88 61 26 00 info@millag.dk

www.millag.dk

Februar 2014

•Plastmembraner

