TEKNISK DATABLAD
JUAL

TAGKONSOL – 1 LAGSLØSNING

PRODUKTBESKRIVELSE
JUAL Tagkonsol i rustfri stål med tagpap/tagfolie
ANVENDELSE:
Til fastgørelse af konstruktionselementer eller installationer, eksempelvis solceller, antenner eller lignende, på kolde eller varme
tagflader. Tagkonsoller leveret af JUAL A/S kan anvendes på flade tage.
JUAL anbefaler, at systemleverandører, profilleverandører, solcelleleverandører eller andre rådgivere udfører vind- og
lastberegninger.
MATERIALER:
Flange:
Konsoltop:
Konsoladapter:
Membran:

Rustfrit stål AISI 304/EN AW-1.4301
Rustfrit stål AISI 304/EN AW-1.4301
Galvaniseret stål
Tagpap (underpap eller overpap) eller tagfolie integreres på fabrik. For ønsker om ikke-standard, kontakt JUAL.

VARENUMRE
VARENUMMER

MEMBRAN
”xxx” er membrankoden
Fremstilles som standard med membrankoder:

220060-xxx

103, 107, 109, 110, 111, 114, 199
201, 202, 203, 204, 206, 207, 299
Membranoversigt findes på www.jual.dk
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BELASTNING:
Ved anvendelse på almindelige stål- og betondæk kan
der opnås en nominel belastningsevne på 350 kg i træk
eller tryk.
Tagkonsollen må IKKE belastes med bøjningsmoment
eller med sideværts kræfter men udelukkende med rent
træk og tryk.
Ved trækonstruktioner bør der foretages en individuel
vurdering af konstruktionen fra projekt til projekt.
PROJEKTPLANLÆGNING:
Hver tagkonsol fastgøres i tagkonstruktionen med et JUAL
konsolanker, hvorpå konsoladapteren fastgøres. Efterfølgende
fastspændes tagkonsollen til adapteren, og det integrerede
membranstykke svejses vandtæt til tagfladen.
Konsolankrene varierer i udformning afhængigt at tagets
opbygning. Typen af konsolankre samt typen af integreret
tagmembran skal således defineres under projektplanlægningen.

TILBEHØR:
Forskelligt tilbehør kan bestilles på separate
varenumre. For yderlig information kontakt
JUAL eller se mere på jual.dk.

Montagen skal udføres af dertil uddannede fagfolk og efter
seneste montagevejledninger.
Montagevejledninger findes på jual.dk.
Eksempler på installationer med forskellige typer konsolankre:
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