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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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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: 2 mm AISI 316 Rustfri syrefast stål flange

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:

Konsolfødderne har en regningsmæssig sideforskydningsstyrke på 0,85 kN og op til 8,5 kN i 

trækstyrke alt efter underlaget under isoleringen.

Der er udført tes på 500 mm gevindstang med Ø 20 mm stålrør omkring.

Ved 5 ton tryk i presse var der ingen tegn på ud bøjning og ved 7 ton skete der kollaps.

Der kan derfor forudsættes en regningsmæssig bæreevne med rørunderstøtning på 40 kN

pr. konsolfod der kan over føres til den bærende konstruktion under isoleringen.
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Beskrivelse Membran type* Varenr.

SBS-overpap og 
SBS-underpap monteret

Justérbar højde 
75 mm

Rustfri syrefast stål AISI 316.

Phønix 190103p

Icopal 190103i

Justérbar højde 
75 mm

Rustfri syrefast stål AISI 316.

*Folie-type efter ønske / 
afgives ved bestilling

2 lag folie*
monteret 190104

Beskrivelse Membran type* Varenr.

SBS-overpap og 
SBS-underpap monteret

Justérbar højde 
75 mm

Rustfri syrefast stål AISI 316.

Phønix 190203p

Icopal 190203i

Justérbar højde 
75 mm

Rustfri syrefast stål AISI 316.

*Folie-type efter ønske / 
afgives ved bestilling

2 lag folie*
monteret 190204

Mul10 Universalfod

Mul10 Universalfod / Mul10 Terrassefod

Mul10 Terrassefod / lav model

MUL10 KONSOLSYSTEM


