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Mul10 Universalfod / Mul10 Terrassefod
MUL10 KONSOLSYSTEM

ANVENDELSE

Universalfoden er et kvalitetsprodukt som bruges til fastgørelse på pap- og folietage af bl.a:

• Tagterrasser

• Ventilation

• Konsolsystemer til solpaneler

• Værn/Rækværk

Universalfoden har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen under isoleringslaget og op til det emne, 

som monteres på universalfoden. På den måde holder universalfoden sig altid oven på tagpappen, uden at synke 

ned i isoleringen. Derfor er der ingen øget risiko for sætninger omkring foden, og deraf følgende øget risiko for 

vandindtrængen.

Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken i tagkonstruktionen kan holde til.

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 

bærendekonstruktion, på helt op til 4 ton pr. universalfod.

Op til 15 års 
tæthedsgaranti

(følger tagets garanti)
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MUL10 KONSOLSYSTEM

BESKRIVELSE:

Materiale: Rustfri syrefast stål AISI 316

Membran:

2 lag SBS-tagpap eller 2 lag folie

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. 

Underpappen har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 100 mm i forhold 

til underpappen iht. 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.

Flange:

Koldt tag: 2x290x290 mm AISI 316 Rustfri syrefast stål flange

Flangen er forberedt med huller i forskellig størrelse langs kant, så den kan fastgøres til 

tagkonstruktionen med alle ønskelige skruer inkl. tagskruer med teleskopvirkning.

Varmt tag: 2x100x100 mm AISI 316 Rustfri syrefast stål flange

På varmt tag monteres universalfoden altid med gevindstang og rustfrit forstærkningsrør, der 

sikrer at isoleringen ikke deformerer.

Gevind: M12 - Rustfri stål

TEKNISK DATA:

Træk:
Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken i 

tagkonstruktionen kan holde til.

Tryk: Op til 4 ton kan overføres til underlag

Test:

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.
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Universalfod

Lav Universalfod

Varenr. Beskrivelse

Rustfri Syrefast Stål AISI 316

190103p   Phønix over- og underpap monteret

190103i   Icopal over- og underpap monteret

190103a   Apurit over- og underpap monteret

190104   2 lag folie monteret

Universalfod
til koldt tag

Varenr. Beskrivelse

Rustfri Syrefast Stål AISI 316

200103p   Phønix over- og underpap monteret

200103i   Icopal over- og underpap monteret

200103a   Apurit over- og underpap monteret

200104   2 lag folie monteret

Lav Universalfod
til koldt tag

Varenr. Beskrivelse

Rustfri Syrefast Stål AISI 316

190203p   Phønix over- og underpap monteret

190203i   Icopal over- og underpap monteret

190203a   Apurit over- og underpap monteret

190204   2 lag folie monteret

Varenr. Beskrivelse

Rustfri Syrefast Stål AISI 316

200203p   Phønix over- og underpap monteret

200203i   Icopal over- og underpap monteret

200203a   Apurit over- og underpap monteret

200204   2 lag folie monteret

     Kophøjde: 65 mm Justébar højde: 75 mm Flange:290x290mm

     Kophøjde: 30 mm Justébar højde: 75 mm Flange:100x100mm

     Kophøjde: 30 mm Justébar højde: 75 mm Flange:290x290mm

     Kophøjde: 65 mm Justébar højde: 75 mm Flange:100x100mm
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Gevindstang

U-beslag 

Tilbehør Varenr. Variant

Rustfri Syrefast Stål AISI 316 

190110   Forlængerstykke, 100mm

190109   Forlængerstykke, 300mm

190116   Betonskrue til koldt tag

190116t   Træspærskrue til koldt tag

190160   Forstærkningsrør

190127   Afgrater for gevindstang

Varenr. Mål

Rustfri Syrefast Stål AISI 316 - M12

190114   40mm

190113   45mm

190112   50mm

Varenr. Variant

Rustfri Syrefast Stål AISI 316 - M12

190115   Med betonskrue

190115t   Med træspærskrue

190115k   Med kipanker til stål / træ
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1500 mm

1000 mm

1500 mm

1000 mm

TERRASSE TIL BRÆDDER

Komplet inkl. skinner og konsolfødder
Enkel og sikker tilpasning for alle typer

0,7 stk Mul10 Konsolfod pr. m2

TERRASSE TIL FLISER

Komplet inkl. skinner og konsolfødder
Enkel og sikker tilpasning for alle typer

1,3 stk Mul10 Konsolfod pr. m2

Mul10 Konsolsystem til tagterrasser
MUL10 KONSOLSYSTEM

• Lav opbygningshøjde

• Nem højdejustering

• Holdbar løsning
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MUL10 KONSOLSYSTEM

Terrassebrædder

Mul10 Terrasseskinne 35 mm Mul10 Terrasseskinne 35 mm

Isolering

Beton

M12 Rustfri gevindstang med betonskrue

Mul10 Lav universalfod 30 mm
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Mul10 Konsolsystem til solpaneler
MUL10 KONSOLSYSTEM

ØST/VEST ANLÆG

Komplet montagesystem med konsolfødder og 
skinnesystem i søvandsbestandig aluminium

LIGGENDE PANELER:  (0,66 fod pr. panel)

Alle konsolsystemer kan 
kombineres med integreret 
Mul10 ProSafe faldsikring

Universalfødderne har 75mm 
gevind til justerering af højden 
for at optage fald på isolering.
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MUL10 KONSOLSYSTEM
Mul10 Konsolsystem til solpaneler
MUL10 KONSOLSYSTEM

SYDVENDT ANLÆG

Komplet montagesystem med konsolfødder og 
skinnesystem i søvandsbestandig aluminium

LIGGENDE PANELER:  0,66 fod pr. panel
STÅENDE PANELER: 1 fod pr. panel

Skinnesystemet leveres i 
blank søvandsbestandig 

aluminium eller i sort 
cromateret og pulverlakeret
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Mul10 Gangbro system
MUL10 KONSOLSYSTEM

MUL10 GANGBRO 

Gangbro/brandvej monteret på Mul10 
Universalfødder. 

Knægte i rustfri syrefast stål AISI 316. Gangbro 
paneler i sø- og saltvandsbestandig aluminium.
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MUL10 KONSOLSYSTEM

8 mm

Min.
90-100 mm

1 2

4

3

19

5 5

86 7

Montage på beton
MUL10 KONSOLSYSTEM

8 mm hul bores min. 90-100 mm ned 
i beton dæk med et bor med fræs og 
borforlænger efter isoleringstykkelse.

Må også monteres ved hul i hukdækket. 12 mm rustfri gevindstang med 
formonteret betonskrue, skrues helt 
ned i hullet. Spændes med topnøgle/

fastnøgle i topmøtrik.

Forstærkningsrøret afkortes med en 
vinkelsliber ved den markerede streg - 
derefter føres røret ned i hullet omkring 

gevindstangen igen - Det er vigtigt at røret  
kommer helt ned til betonen.

20 mm rustfri forstærkningsrør føres ned 
i hullet omkring gevindstangen - helt 

ned til betonen. Ved tagfladen markeres 
forstækningsrøret med en tusch-streg og 

røret tages op af hullet igen.

Gevindstangen afkortes  med vinkelsliber 
efter skabelon - derefter afgrates 

gevindstangen.

Universalfoden spændes direkte ned på 
gevindstangen, så der forbliver 100% 
mekanisk forbindelse fra betonskrue til 

konsolfod. Spændes i topmøtrik.

Underpap brændes tæt ifølge gældende 
anvisninger.

Overpap brændes tæt ifølge gældende 
anvisninger.
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