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Hvad er Atlas “Weathering Consulting”?  
Har du planer om at introducere et nyt produkt eller et innovativt 
materialesystem? Ønsker du at rette opmærksomheden mod et 
nyt marked med specifikke miljøbelastninger? Passer ISO-, 
ASTM- eller IEC-standarder ikke til dine testbehov?   

 
”Atlas Consulting Group” er et team af erfarne og dygtige kemike-
re, fysikere og ingeniører som kan udvikle, implementere, gen-
nemføre og validere det rigtige testprogram til dig – et testpro-
gram som er skræddersyet efter dine specifikke behov, materia-
ler, målklimaer og anvendelser.   

                                
Siden 2006 har Atlas globalt set haft succes med at fuldføre 100 
rådgivningsprojekter på tværs af mange forskellige industrier.    

Hvornår er der behov for rådgivning omkring vejrpåvirkning?  
Atlas’ konsulentservice har en portfolio der strækker sig hen over alt fra todages vurderinger af vejrbestan-
digheden til flerårige projekter til udvikling og implementering af testprogrammer. Uanset tidsrammen indle-
des 90 % af alle projekter med det samme spørgsmål: Hvordan kan jeg teste mine produkter så jeg på kor-
test mulige tid får de mest relevante, pålidelige og præcise informationer om naturlige ældningsmønstre?  
 
Selv om der findes mere end tusind publicerede standarder og specifikationer for vejrpåvirkning, er de må-
ske ikke som skræddersyet til din specifikke situation. Der er fx adskillige teststandarder for malinger og 
coatinger, men hvordan tester du din antirefleksbehandling til 
vinduer i kontortårne på den arabiske halvø hvor de vil blive 
udsat for en ekstra belastning i form af sandets slidende egen-
skaber? Der er testmetoder til plastikmaterialer, men hvordan 
tester du plastindkapslinger på specifikke elektriske anordnin-
ger til anvendelse i den nordatlantiske offshoreindustri? Hvor-
dan kan du garantere at et nyt faldskærmsmateriale præsterer 
som det skal i hele dets garanterede levetid?   
 
“Atlas Consulting Group” er dedikeret til problemløsning. De 
forsker i slutbrugsbetingelser, opstiller modeller for det værst 
tænkelige miljø, og udvikler sæt af avancerede testmetoder 
(dvs. et testprogram) til specifikke anvendelser. 

Hvordan fungerer konsulentservicen?  
Når ”Atlas Consulting Group” går i gang med et projekt, er det første trin at foretage en behovsvurdering så 
man når til enighed med kunden omkring de nøjagtige rammer, projektleverancer og delmål. Baseret på 
resultaterne og kundens krav afgives et detaljeret tilbud. Det reelle rådgivende projekt opbygges normalt i 
faser med individuelle delmål, fx: 1) workshop hvor man analyserer fejltilstande og virkningen heraf, 2) udvik-
ling af testmetode, 3) implementering og 4) validering. Denne procedure inkluderer ofte delmålsspecifikke 
projektleverancer og rapporter. 
  
Kontakt Strenometer ApS for at høre mere om hvordan Atlas’ konsulentservice kan hjælpe dig med at udvik-
le testprogrammer eller teststrategier. 
 


