AAG BYGGERI

profiler, pakninger, plader og bærelejer

•••

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK
•
•
•
•
•
•

Producerer, forhandler og bearbejder
tekniske gummiprodukter.
En af danmarks førende leverandører.
Hovedkvarter i Nørresundby.
Hjælper med store som små opgaver.
Fokus på fleksibilitet og samarbejde.
Tilgængelig på alle fronter - kundebesøg,
onlinemøder, mail eller tlf.

EN VIDEN TIL FORSKEL
•
•
•

Mere end 90 års erfaring.
Tekniske gummiløsninger på tværs af alle
industrier.
Vores design- og konstruktionsafdeling kan
være behjælpelig med tegninger, der er
tilpasset dine individuelle behov.

EN VERDEN AF MULIGHEDER
•
•
•
•

Eksperter i kundetilpassede løsninger.
Omstillingsparat produktion.
Worldwide leverandørnetværk.
Bredt produktsortiment på lager.

EN SIKKER LØSNING
•

AALBORG GUMMIVAREFABRIK
international leverandør af teknisk gummi

•••

•
•
•

Kvalitetsstyring - certificeret efter den nye
standard ISO 9001:2015.
Tildelt AAA-diplom for højeste
kreditværdighed.
Omfattende lagerkapacitet og sikker
logistik.
Elitevirksomhed gennem Miljø- og
Fødevarestyrelsens Smiley-ordning.
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AAG DESIGN OG PRODUKTION
•

Ved hjælp af vores fleksible og
omstillingsparate produktion samt
industrielle designere har du mulighed for
at få udviklet løsninger, som er baseret på
dine unikke ønsker og behov.

FRA IDÉ TIL UDFØRELSE
•
•
•
•

Vi har en bred viden inden for teknisk
gummi og et stort kendskab til din industri.
AAG sætter fokus på godt design og
holdbare løsninger.
I udviklingen af nye og eksisterende
løsninger lægges der vægt på funktion,
ergonomi, kontekst, materiale og æstetik.
Vi tilbyder desuden fremstilling af
prototyper og modeller.

VI TILBYDER
•
•
•
•

FÅ EN HELSTØBT LØSNING
med vores fleksible produktion

•••

•
•
•

Afskæringer af gummi leveret på mål.
Pakninger og tætninger udstanset,
vandskåret eller skåret på flashcutter.
Design af dit eget stanseværktøj eller
udarbejdning af tegninger til flashcutter.
Pålægning af lim, klæb samt
dobbeltklæbende tape.
Limarbejde ude ved kunden eller hos os.
Opbyggede pakninger af forskellige
gummimaterialer.
Ingen opgave er for stor eller for lille.

PAKNING OG LEVERING
•
•

Vi tilbyder at pakke din ordre efter dine
specifikke ønsker eks. i poser eller sætvis.
Hos AAG kan du få ekspresleveringer
- uanset om det er special- eller
standardløsninger.
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PAKNINGER

fås i massiv gummi og cellegummi

•••

AAG GUMMIPAKNINGER
•
•

Hos AAG kan vi levere gummipakninger
skåret efter dit design på en af vores mange
udskæringsmaskiner.
Klodser, mandehulspakninger,
foldepakninger mv. skæres af hele
gummidugsruller og plader.

BEARBEJDNING
•
•
•

Fås både udstanset, vandskåret og skåret
på flashcutter.
Vi hjælper gerne med at designe dit eget
stanseværktøj eller udarbejde tegninger.
Uanset om du skal bruge små eller store
mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
•

Anvendes til udligning af ujævnheder,
tætning, vibrationsdæmpning, opklodsning
og som mellemlæg.

MATERIALER

Pakningerne kan leveres som fastgummi
i forskellige typer og hårdheder, samt
cellegummi i forskellige densiteter heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Teflon
• Viton
• PUR
• Paragummi
Alle materialer kan leveres med
dobbeltklæbende montageklæb.
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OPSKÅRET GUMMI

fås i massiv gummi og cellegummi

•••

AAG OPSKÅRET GUMMI M/U KLÆB
•
•

Hos AAG kan vi levere gummi i løbende
meter skåret på en af vores mange
udskæringsmaskiner.
Gummistrimler, mellemlagsbånd,
tætningslister skæres af hele
gummidugsruller og plader.

BEARBEJDNING
•
•
•
•

Vi har forskellige typer skæringsmaskiner til
bearbejdning af både tykt og tyndt gummi.
Opskåret gummi leveres på mål og længder
efter individuelle ønsker.
Tilpasset dit projekt - vi tilbyder bl.a.
at specialpakke produkterne efter dine
ønsker.
Uanset om du skal bruge små eller store
mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
•

Anvendes til udligning af ujævnheder,
vibrationsdæmpning, opklodsning og som
mellemlæg.

MATERIALER

Pakningerne kan leveres som fastgummi
i forskellige typer og hårdheder, samt
cellegummi i forskellige densiteter heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Viton
• PUR
• Paragummi
Alle materialer kan leveres med
dobbeltklæbende montageklæb.
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GUMMIDUG

tilpasset til dit projekt

•••

AAG GUMMIDUG
•

AAG er førende inden for levering af
gummiduge i mange forskellige hårdheder
og tykkelser.

BEARBEJDNING
•
•
•

Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra
vores lager, men det er også muligt at få en
afskæring.
Vi tilbyder desuden udskæring af
pakninger og tætninger samt pålægning af
dobbeltklæbende tape og montageklæb.
Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt.

ANVENDELSE

Gummidug anvendes bl.a. til:
• Pakninger
• Tætninger
• Membraner
• Mellemlægsgummi
Findes i mange forskellige udgaver afhængig af
de kravspecifikationer, der stilles til materialet.

MATERIALER

AAG Gummidug fås i alle kvaliteter af gummi
heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Viton
• PUR
• Paragummi
Dag til dag levering på lagervarer.
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GUMMIPLADER
tilpasset til dit projekt

•••

AAG GUMMIPLADER
•
•

AAG tilbyder gummiplader i forskellige
kvaliteter og densitet indenfor moos-, celleog vacuumgummi.
Vælg mellem et bredt udvalg af
dimensioner, tykkelser og farver.

BEARBEJDNING
•
•
•
•

Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra
vores lager, men det er også muligt at få en
afskæring.
Vi tilbyder desuden udskæring af
pakninger og tætninger samt pålægning af
dobbeltklæbende tape og montageklæb.
Dubleres eller beklædes med næsten alle
kvaliteter og typer af gummi.
Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt.

ANVENDELSE
•

Gummiplader har til formål at tætne,
dæmpe eller beskytte.

MATERIALER

AAG Gummiplader fås i forskellige kvaliteter af
gummi heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• PUR
Dag til dag levering på lagervarer.
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GUMMIDUGE MED MØNSTER
beskyttelse og skridsikring

•••

AAG GUMMIDUGE MED MØNSTER
•

Hos AAG finder du gummiduge med
forskellige overflademønstre.

BEARBEJDNING
•
•
•

Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra
vores lager, men det er også muligt at få en
afskæring.
Vi tilbyder desuden udskæring af
pakninger og tætninger samt pålægning af
dobbeltklæbende tape og montageklæb.
Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt.

ANVENDELSE
•
•

AAG Gummiduge med mønster har til
formål at beskytte og skridsikre forskellige
overflader.
De kan f.eks. anvendes på gangarealer,
trappetrin, bagagerum, skuffer, hylder og
meget mere.

TYPER

AAG Gummidug med mønster fås i alle
kvaliteter af gummi heriblandt:
• Finrillet (fås i sort og grå)
• Mellemrillet
• Bredrillet
• El-isolerende
• Hammerslagsmønster
• Pastilmønster
• Diamantmønster
Vi tilbyder desuden hammerslags-, pastil- og
diamantmønster i massiv PVC til gulvarealer,
som kræver et underlag med højere slidstyrke.
Dag til dag levering på lagervarer.
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PROFILER OG LISTER

solide og formbare forseglinger

•••

AAG PROFILER OG TÆTNINGSLISTER
•
•
•

Du finder altid et bredt udvalg af
ekstruderede gummiprofiler og
tætningslister hos AAG.
Vi tilbyder hjælp i design- og
udviklingsfasen.
Tilpasset dine behov.

BEARBEJDNING
•
•
•
•

Leveres i løbende meter og kappet på mål.
Samlet i ringe eller rammer ved hjælp af
limning eller vulkanisering.
Ekstruderet i henhold til ISO 3302-1:2014.
Vi hjælper med store som små mængder.

TYPER

Hos AAG finder du følgende lagervarer:
• Gummisnor
• Firkantprofiler
• Klemprofiler
• Kron tætningslister
• D-tætningslister
• Co-extruderede profiler
• Ekspanderende fugebånd
• Butyl tætningslister
• Elastiksnor
• Sneplovskær
• Opbyggede pakninger
• Lugepakninger

MATERIALER

Kan fremstilles i alle kvaliteter af massiv og
cellegummi, co-extruderet samt m/u stål eller
nylontråd:
• TPE
• PVC
• EPDM
• Silione
• PVC
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CE-MÆRKEDE BÆRELEJER
solid understøtning

•••

AAG BÆRELEJER
•
•

AAG tilbyder bærelejer med eller
uden stålarmering og glidefolier, samt
gummimateriale til lydabsorbering.
Vi tilbyder desuden asistance i udviklingen
af din individuelle løsning.

BEARBEJDNING
•
•

Bærelejerne støbes, så de passer til dit
projekt og leveres med CE-mærkning.
AAG tilbyder desuden u-armerede
gummilejer N15 og N20 samt almindelig
neopren opskåret på mål til anvendelse
som mellemlæg og tætninger.

ANVENDELSE
•
•
•

Anvendes til brobygning.
Insitu-støbning, fundamenter,
præfabrikerede elementer.
Understøtning af bjælker, dragere, lofter
m.m.

TYPER

AAG tilbyder bærelejer i henhold følgende til
EU standarder. Alle typer kan leveres med CEmærkning.
•
•
•
•

EN 1337-3 omhandler almindelige
armerede elastomerlejer.
EN 1337-5 omhandler de såkaldte Pot
bearings også kaldet tallerkenlejer.
EN 1337-7 omhandler sfæriske lejer.
EN 1337-8 omhandler lejer, sidestyr og
fastholdelser.

Produceres i Europa med kort leveringstid.
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BUTYL TÆTNINGSLISTER

AAG BUTYL TÆTNINGSLISTER
•

god vedhæftning og særdeles holdbar

•••

AAGs butyl tætningslister er en formbar
tætning, som har evnen til at optage
bevægelser, har en god vedhæftning og er
særdeles holdbar.

BEARBEJDNING
•
•

AAG tilbyder butyl ekstruderet i flere
farvetyper, forskellige bredder og
forskellige linere med alu eller filt.
Vi kapper desuden butyl på individuelle
mål.

ANVENDELSE
•
•

Vi har flere varianter af butyl tætningsbånd
til ventilation, facadekonstruktion og
byggeri.
Vores butylbånd anvendes til tætning,
lyddæmpning og/eller beskyttelse i alle
former for byggeri og industri.

TYPER

Fås i forskellige dimensioner, kvaliteter og
farver.
Vi tilbyder følgende standard butyl fra lager:
• Sort butyl tætning 50x5 mm
• Sort butyl tætning 40x1 mm
• Sort butyl tætning 20x1,5 mm
• Grå butyl tætning Ø4 mm
• Grå butyl tætning Ø6 mm
Har du behov for et standardprodukt eller
et specialudviklet design, sidder vi klar til at
hjælpe med et væld af muligheder.
Sammen finder vi en løsning, som passer til dit
projekt.
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EKSPANDERENDE FUGEBÅND
en luft og vandtæt løsning

•••

AAG EKSPANDERENDE FUGEBÅND
•
•
•
•

AAG tilbyder et bredt udvalg af
ekspanderende fugebånd.
Elasticiteten sikrer bevægelse og en
konstant tæt forsegling.
Modstandsdygtig over for
forskydningskræfter og aldring.
Nem at montere.

BEARBEJDNING
•
•

Ekspanderende fugebånd er en rentabel,
hurtig og Polyurethan imprægneret tape
med syntetisk harpiks.
En kombination af elastisk skum og
vandafvisende bindemidler skaber
langsomme ekspanderende skumtape, som
sikrer en tæt løsning.

ANVENDELSE
•
•
•

Resistente over for vind og regn samtidig
med at de tillader samlinger at ånde.
Bidrager til lyd og varmeisolering.
Specielt designet til samlinger i fx
tagdækninger og facader.

Har du behov for en individuel løsning, sidder vi
klar til at hjælpe.
Vi tilbyder et væld af muligheder og sammen
med dig finder vi den løsning, som passer til dit
projekt.
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VIBRATIONSDÆMPNING
lyd- og vibrationsdæmpende plader

•••

AAG VIBRAFOAM
•

Vibrafoam fra AAG er et lyd- og
vibrationsdæmpende materiale af
polyuretanskum (PUR) i forskellige
hårdhedstyper til bygningskonstruktioner.

BEARBEJDNING
•

Pladerne kan opskæres og udstanses på
mål eller afskæres efter ønske.

ANVENDELSE
•

Effektiv dæmpning af lyd- og
vibrationsgener fra renovering eller nybyg,
maskinkonstruktioner, ventilationsanlæg
eller metro, letbane og S-toge.

TYPER
•

Vibrafoam produceres i tykkelserne
12,5 mm eller 25 mm og ligger i plader á
2000x500 mm.

Working range
10

1

0.1

0.01

0.001

SD
10

SD
16

SD
26

SD
SD
40

SD
65
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AFSKÆRMNING

hurtig og nem montering i arbejdsmiljøet

•••

AAG BÆNDELGARDINER OG
SVEJSEFORHÆNG
•
•

AAG tilbyder afskærmning mod træk, støv,
varme, kulde, svejse- og skærelys samt støj.
Vores slidstærke løsninger fås både som
bændelgardiner og svejsegardiner.

BEARBEJDNING
•

AAG Bændelgardiner leveres enten som et
komplet sæt med skinne og beslag eller på
løbende meter.

ANVENDELSE
•

•

AAG bændelgardiner er suveræne i miljøer,
hvor der ikke må tabes tid på åbning og
lukning af porte. De beskytter samtidig
mod varme/kuldetab og støv.
Til afskærmning mod svejse- og skærelys
leveres AAG Svejsegardiner.

TYPER

AAG Bændler lagerføres i dimensioner:
• 200 x 1,2 mm
• 200 x 2 mm
• 300 x 3 mm
• 400 x 4 mm
• 1000 x 2 mm
• 1000 x 3 mm
AAG Svejseforhæng lagerføres i følgende
dimensioner:
• Type 100: 1900 x 1515 mm
• Type 200: 1900 x 1475 mm
• Type 300: 1900 x 2065 mm
• Type 400: 1900 x 1960 mm
• Type 500: 1900 x 4115 mm
Dag til dag levering på lagervarer.
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LIM OG KLÆB

ekstrem vedhæftning og høj kvalitet

•••

AAG LIM OG KLÆB
•
•

Hos AAG tilbyder vi et bredt udvalg af lim og
klæb samt foretager limarbejde.
Alle løsninger er af høj kvalitet, har
ekstrem vedhæftning og er tilpasset
vores råmaterialer, produkter og færdige
løsninger.

BEARBEJDNING
•
•
•

Vores gule klæb fås på standardruller i
diverse bredder, men kan også leveres på
kundespecifikke mål.
AAG tilbyder at pålægge klæb og lim på
ruller og opskåret gummi.
Vi udfører desuden limarbejde af dine
emner hos dig eller os.

ANVENDELSE
•
•

Vores lim og fugemasser anvendes på tværs
af alle industrier.
Klæb fra AAG anvendes til gummidug
og plader, profiler, pakninger m.v., når
opgaven kræver en selvklæbende løsning.

TYPER

AAG forhandler og lagerfører flere af markedets
bedste klæber, lim og fugemasser:
• Rubbercement
• Universallim
• 2-komponent lim
• Sekundlim
• Siliconelim
• Fuge
• Hærder
• Montageklæb
• Acrylklæb
Dag til dag levering på lagervarer.
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GULVLØSNINGER

AAG ERGONOMISKE MÅTTER
•

ergonomiske måtter og fliser

•••

•

AAG tilbyder ergonomiske
arbejdspladsmåtter, aflastningsmåtter,
ståmåtter og gummimåtter i slidstærk og
høj kvalitet til aflastning og isolering ved
arbejdspladser.
Som supplement til vores ergonomiske
måtter, fører AAG et bredt sortiment, i form
af bl.a. samleled, skråkanter etc.

ANVENDELSE
•
•
•

Ergonomiske måtter beskytter mod hårde,
glatte og kolde underlag, og er desuden
skridsikre.
Afhjælper ømme fødder og ben eller dårlig
ryg, hvis du går og/eller står det samme
sted af længere tid.
Velegnede til brug på tværs af alle
industrier, uanset om det er hård industri,
produktion og lagerarbejde eller kontor og
detail m.v.

TYPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomiske måtter
Vibrationsmåtter
Entrémåtter
Måtter til fødevareindustrien
Måtter til vådområder
Måtter til ESD
Gummimåtter med mønster
PVC måtter med mønster
Gummigulve
Flisegulve
Højbelastningsgulve
Armeringsplader
Faldunderlag

Dag til dag levering på lagervarer.
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SKRIDSIKRE LØSNINGER
markering til gulve og trapper

•••

AAG SKRIDSIKRE GULVE OG TRAPPER
•
•

AAG tilbyder et bredt sortiment af skridsikre
løsninger til gulve og trapper.
For en hurtig og effektiv skridsikring samt
gulvmarkering.

BEARBEJDNING
•
•
•

Vores skridsikre produkter er fremstillet
af stærk polyester og er forstærket med
fiberglasfibre med smeltet aluminiumkorn.
Materialet fået en finish med en stærk og
farveægte UV-belægning.
Tilpasset dit projekt.

ANVENDELSE

Produkterne er velegnede til mange forskellige
overflader, herunder:
• Beton, træ og ståltrapper (brandtrapper)
• Lasteramper
• Broer
• Ramper i hårdtræ
• Ujævne overflader
• Offshore og metro
• Arbejdsplatforme
• Stålgitter
Kan anvendes til både indendørs og udendørs
områder.

TYPER

AAG Skridsikker tape fås i 18,3 meters ruller i
bredderne:
• 25 mm
• 50 mm
• 100 mm
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NOTER
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NOTER
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KONTAKT
A.A.G. Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby DK

•••

tlf. 		
mail
web

+45 98 15 80 22
info@aag.world
aag.world

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

