
 

 
 

Vejledning for montage af Tagkonsol DirectFix
på varmt tag med betondæk

Montagevejledning



Aktuelt anker og Produktoversigt

Tagkonsol DirectFix

#220062-1xx 1 layer of bitumen

#230062-1xx 2 layers of bitumen

Pakning for hævet dampspærre

#250053

Let Betonanker DirectFix

#210075-250 Let Betonanker

#210075-500 Let Betonanker

#210075-700 Let Betonanker

#210075-1000 Let Betonanker

Trapezanker DirectFix

#210074-250 Trapezanker

#210074-500 Trapezanker

#210074-700 Trapezanker

#210074-1000 Trapezanker

Træanker DirectFix

#210073-250 Træanker

#210073-500 Træanker

#210073-700 Træanker

#210073-1000 Træanker

Betonanker DirectFix

#210072-250 Betonanker

#210072-500 Betonanker

#210072-700 Betonanker

#210072-1000 Betonanker
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Symboloversigt
Listen herunder viser det relevante værktøj som det anbefales at have tilgængeligt
for at sikre en effektiv og hensigtsmæssig montage af DirectFix Tagkonsollerne.

Slagboremaskine

Ø8 mm murbor

 

Slagnøgle med 19 mm top

Tommestok eller lignende

Vinkelsliber 

Handling der udføres uden værktøj

Skrues på

Skrues af

Tagpap: Gasbrænder
Tagfolie: Varmluftsblæser
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Ved forboring i beton er minimumskravet at der er mindst 30 mm betongodstykkelse.
Når der monteres eller bores i massiv beton er det vigtigt at der bores 20-30 mm dybere
end den ønskede sætdybde, for at sikre at der er fjernet tilstrækkeligt med boremel
således at betonbolten kan sættes korrekt.

Først trykkes Betonankret ned igennem det borede Ø8 mm hul indtil det når betondækket og herefter skrues det selvskærende 
anker ned i betonen ved brug af en slagnøgle. Efter fastspændingen kontrolleres at ankeret sidder fast.

1. Forboring i beton og udsparring af isolering

2. Montage af Betonanker DirectFix
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min. 30

min. 30 mm

min. Ø8 mm
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3. Afkortning af Betonanker

Når gevinststangen er skåret over afmonteres skæremøtrikken og efterfølgende fjernes distancekniven og ankret
er klar til den efterfølgende montage af Tagkonsolen.

Skæremøtrikken skrues ned i den
indvendige sekskants kærv i distanceski-
ven og anvendes som
underlag til skærekniven ved afkortning.
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4. Montage af tagkonsol

5. Svejsning af Tagkonsol

Tagkonsollen drejes indtil den den er i god kontakt med
underlaget samt indtil den ønskede orientering er opnået.

Tagkonsoller bør orienteres således 
at den integrerede tagpap ligger 
diagonalt i forhold til faldretningen.

For tagkonsoller med 2 lag tagpap fuldsvejses 
den nederste kraftige membran først til tagfladen 
og efterfølgende fuldsvejses overpappen.
Er der tale om 1 lags konsoller folie eller tagpap, 
består svejseprocessen i at fuldsvejse membra-
nen til tagfladen, med enten gas eller varm luft.
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Montagevejledning

Efter at tagkonsollen er svejst er den klar til den videre montage af rammesystem for solceller, solfangere, tagterasser osv.
Skulle der efter gennemgang af montagevejledningen opstå tvivl om anvendelsen eller udførelsen af deloperationer, bør der
rettes henvendelse til FIXNORDIC med henblik på en afklaring.
Der gøres samtidig opmærksom på at kommentarer og tilbagemelding på anvendelsen og produktet er yderst velkomne
og vil blive anvendt i den fremtidige udvikling af produktet.
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W: fixnordic.dk 
E: fixnordic@fixnordic.dk


