
Mul10 pap-stål
Universalfod

Gevindstang Ø12 mm

Forstærkningsrør Ø20 mm

0,5 mm Rustfri syrefast stålplade indsvejst i overpap for ekstra holdbarhed

SBS-underpap 500x500 mm

SBS-overpap 700x700 mm

Samlet i gevind

Kuldebro-isolering

2x290x290 mm AISI 316 Rustfri syrefast stål flange

Underpappen har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 
100 mm i forhold til underpappen iht. TOR og krav fra tagpapproducenterne 
da der ikke er friholdt for skifferbestrøning og derfor skal sidestilles med ende 
overlæg, så garantien på tagpaptaget bibeholdes efter montage af 
konsollerne.

Fastgørelsen af tagpappen sker under kontrollerede forhold på fabrik og 
overholder gældende krav til peel og er testet i forhold til EN 1253-2 
af Teknologisk Institut senest i juni 2015.

Konsollen er testet i samarbejde med Grontmij, for sideværts belastning 
i forhold til de belastninger, der overføres til tagpapbelægningen på varme 
tagpaptage. Konsollen har markedets højeste sideværts styrke og kan 
benyttes i randzoner uden supplerende skråafstivende fastgørelse.

Konsollen har en bundplade på 290 x 290 mm der sikrer en stor trykfordeling 
fra de laster, konsollen belastes med, som påvirker isoleringslaget i den varme 
tagkonstruktion.

Mul10metal universalkonsol er eneste kvalitetsprodukt, der har en direkte 
mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen under isoleringslaget og op 
til det emne, som monteres på konsollen.

Konsollen holdes på den måde altid oven på tagpappen, uden at synke ned i 
konstruktionen, således der ikke opstår øget risiko for sætninger ved konsollen, 
med deraf følgende øget risiko for vandindtrængen.

Konsollerne behøver ikke efterfølgende tætning med bitumen.

Konsollen er forberedt med huller i forskellig størrelse langs kant, så den kan 
fastgøres til tagkonstruktionen med alle ønskelige skruer inkl. tagskruer med 
teleskopvirkning.

Ved supplerende stålrør (forstærkningsrør) mellem konstruktionen og 
undersiden af konsollen kan denne last øges betragteligt, så det sikres at 
trykket ikke deformerer isoleringen med en lastevne alt efter den bærende 
konstruktion, på helt op til 4 ton pr. konsol.
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Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken 
i tagkonstruktionen kan holde til.


