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Tagisoleringsfastgørelse
KOELNER – universalløsninger for alle typer tag

Rækken af KOELNER tagfastgørelser består af to primære 

produkt grupper:

•	 Mekanisk fastgørelse (skruer)

•	 Trykreduceringsfastgørelse (teleskop / skive)

Giver mulighed for fastgørelse af isolering og vandtæt mem-

bran	til	alle	underlag:	stål,	beton	eller	fladt	trætag.

KOELNER fastgørelse af vandtætte membraner og termisk 
isolering til flade tag.

Flade tagsystemer består af lag af isolering, der er omsluttet 

af	en	vandtæt	membran.	For	disse	typer	af	konstruktioner	er	
det tilrådeligt at bruge mekanisk fastgørelse velegnet både til 

isolering	samt	underlæggende	materiale.

At vælge det rigtige produkt vil øge levetiden for tagsystemet
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KOELNER – produkter af høj kvalitet

KOELNER	produkter	testes	konstant	af	de	højeste	standarder.	
Testen er baseret på forskellige kriterier og følger de inter-

nationale	kvalitetsstandarder.	Tests	udføres	af	uafhængige	
europæiske tekniske organisationer omfattende en vurdering af 

følgende parametre:

•	 Anti - korrigerende modstand

•	 Tykkelse og kvaliteten af den beskyttende belægning på 

skruer og metalskiver

•	 Anti-rotations	egenskaber.
•	 Kontrol	af	den	kemiske	sammensætning	af	materialet.
•	 Statisk trækprøve

•	 Dynamisk trækprøve

•	 Kontrol af karakteristiske slag for befæstigelsen i hele dets 

levetid

KOELNER – efterprøvet og anbefalet

Ved	at	tilføje	KOELNER	fastgørelsessystemer	til	dine	specifi-

kationer kan du være sikker på, at du anbefaler et produkt af 

højeste	kvalitet.	KOELNER	garanterer	at	deres	fastgørelses-

systemer	er	på	et	kvalitetsniveau,	der	sikrer	firmaet	en	føre-

nde	position	i	hele	Europa.	Dette	skyldes	KOELNERS	brede	
tekniske viden og forståelse for behovene på byggemarkedet 

som opnås gennem et fortløbende samarbejde med udbydere 

af	fladt	tag.	Det	unikke	materialeparameter	i	KOELNER	fastgø-

relsessystemer øger produkternes modstandsdygtighed overfor 

mekaniske	kræfter	og	temperatur	svingninger.	Designet	er	
optimeret til at forbedre skruens funktion og giver mulighed for 

op	til	680	mm	isoleringstykkelse.	Derfor	er	KOELNER	unik.

Det	unikke	design	af	teleskopet	eliminerer	indflydelsen	fra	
kuldebroen uden at ødelægge strukturen mellem den vand-

tætte	membran	og	skruen.	Herved	reduceres	risikoen	for	at	
beskadige forseglingen af den vandtætte membran og dermed 

forhindres	taget	fra	at	blive	utæt.
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KOELNERS særlige korrosionshindrende belægninger 
(15 cyklusser af Kesternich)

Fastgørelsens levetid er et af de vigtigste elementer, hvad 

angår	produkternes	kvalitet.	KOELNERS	skruer	er	lavet	af	den	
højeste kvalitet hærdet kulstof-stål der medvirker til at oprethol-

de	korrekte	statiske	og	dynamiske	egenskaber.	
På grund af kondens og fugt i tagdækningen, bliver alle me-

tal-fastgørelser udsat for atmosfæriske faktorer, der fremskyn-

der	korrosion.	KOELNER	tagdækningsskruer	har	et	innovativt	
flerlags	antikorrosivt	system.		Lag	af	uorganisk	antikorrosiv	
coating forseglet fra ydersiden ved hjælp af speciel organisk 

coating opfylder desuden de standarder der er sat med den 

almindeligt anvendte og accepterede metode til kontrol af 

korrosionsbestandighed,	Kesternich	testen.	Kesternich	testen	
er en meget aggressiv testmetode, hvor fastgørelserne place-

res i en fugtig atmosfære og udsættes for svovldioxid (SO
2
).	

Testen foregår under kontrollerede laboratoriebetingelser under 

høje	temperaturer.	Europæisk	standard	kræver	15	cyklusser	
af	Kesternich	for	alle	skruer	der	anvendes	til	tagkonstruktioner.		
KOELNERS	produkter	opfylder	denne	standard.

MEFA Nordic A/S – professionel service til tiden og hvor 
du har brug for det

Fuld service og teknisk support på stedet fra begyndelsen 
af projektet indtil jobbet er færdigt.

Som en del af vores salgsaktiviteter udfører vi tests på stedet 

(tester fastgørelsens egnethed til de forskellige underlag) og 

yder	professionel	tekniske	rådgivning.	Helt	centralt	er	vores	
tekniske	afdeling	som	beskæftiger	specifikationsingeniører	og	
konsulenter	med	ekspertise	i	byggeri.	Mange	års	erfaring	inden	
for	flad	tagdækning	og	omfattende	uddannelse	sikre	personalet	
indgående kendskab så vi kan give dig professionel hjælp til at 

vælge	den	optimale	fastgørelsesløsning.
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1. Principper for tilslutning

Etlags	eller	flerlags	vandtæt	tagdækning	(termoforseglet	poly-

mer bituminøs tagpap, enkelt coatede PVC-membraner, TPO 

membraner,	EPDM	membraner)	anvendt	på	flade	tag	med	en	
hældning	på	op	til	15	%,	fastgøres	til	underlaget	gennem	de	
termiske isolationsplader ved hjælp af et KOELNERs spe-

cielle	mekaniske	fastgørelser	til	flade	tag.	Der	er	mulighed	for	
uafhængig pre-fastgørelse af isoleringspladerne til underlaget i 

henhold	til	anbefalinger	fra	fabrikanten	af	isoleringen.	
Det	er	vigtigt	at	identificere	det	svageste	punkt	på	installationen	
i	forbindelse	med	designet	af	fastgørelsen.	Der	kan	se	skader	
ved følgende punkter:

•	 Fastgørelse af tagdækning til underlag

•	 Mekanisk modstand i fastgørelsen

•	 Forbindelser til tagdækningens membran

For at optimere installationen er det vigtigt at være specielt 

opmærksom på:

•	 Bæreevne for den struktur, som tagdækningen fastgøres til

1.1 Fastgørelse til metalplader

Valg af forbindelselængde i en 

trapezformet plade:

•	 L	=	min.	15	mm
•	 GOK	+	WX	=	G	+	35	mm
•	 T	=	20÷25	mm

Der må ikke anvendes mekanisk fastgørelse til trapezformet 

plade	med	en	tykkelse	mindre	end	0,7	mm.
Mekanisk	fastgørelse	er	altid	fastgjort	i	den	øverste	profil	i	den	
trapezformede	plade	(øvre	trapez).	To	fastgørelser	monteret	
i samme øvre trapez, hvor afstanden mellem dem, er lig med 

eller	mindre	end	120	mm,	skal	anses	som	en	fastgørelse.
I	forbindelse	med	tagplader	af	profileret	stål	er	det	vigtigt,	at	
den linje som fastgørelserne installeres i er vinkelret på ret-

ningen	af	tagpladens	profil.	Dette	for	at	sikre	korrekt	fordeling	
af	belastninger.•	 Korrekt valg og mængde af fastgørel-

ser for at yde tilstrækkelig bæreevne i 

installationen

•	 Præcis fastgørelse i installationen 

gennem isoleringslag for at sikre fuld-

stændig, langvarig vandtæt isolering af 

tagdækningen.
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Når	der	anvendes	et	stift	fastgørelsessystem	dvs.	stålskive	
med skrue, er der risiko for en kuldebro hvis skruen placeres 

mellem	isoleringslag	eller	hvis	isoleringen	beskadiges.	Det	kun-

ne medføre kondens på selve fastgørelsen (skruen) og derfor 

vil	vandet	kunne	nå	fastgørelsen	af	stålpladen.

1.2 Fastgørelse til beton

Valg af fastgørelseslængde i forbin-

delse med betonunderlag:

•	 L	=	min.	20	mm
•	 GOK	+	WBT	=	G	+	45	mm
•	 T	=	min.	20	mm

Valg af fastgørelseslængde i 

forbindelse med betonunderlag og 

anvendelse af ekspansionsdybel:

•	 L	=	min.	20	mm
•	 GOK+WO+K08L60	=	G+75	mm
•	 T	=	min.	60	m

Det vigtigste ved fastgørelse af tagdækning til beton er at sikre 

en	ordentlig	ankerdybde	for	fastgørelsen.	Hullet	skal	være	så	
dybt, så støv og puds der bliver tilbage i hullet efter boring ikke 

hindre	montage	i	den	krævede	dybde.	Det	er	tilrådelig	at	gøre	
hullet	10	mm	dybere	end	beregnet.	

Kontroller belastningskapaciteten for fastgørelsen i underlaget 

med en trækprøve ved hjælp af vores specielle mekaniske 

trækprøveudstyr.	Dette	er	særligt	vigtigt	i	gamle	betonunderlag.

Ved boring af huller i færdigstøbte betonelementer er der risiko 

for at stykker af beton falder ned i og danner såkaldte ”krate-

re”.	Generelt	er	det	et	æstetisk	problem	og	selv	omhyggeligt	
udvalgte forbindelsesprodukter og værktøj er ikke i stand til at 

fjerne	problemet	selv	om	det	vil	minimere	det	betydeligt.

1.3 Fastgørelse i træ

Valg af fastgørelseslængde i forbin-

delse med træunderlag:

•	 L	=	min.	20	mm
•	 GOK	+	WW	=	G	+	55	mm
•	 T	=	min.	40	mm

Generelt	har	tag	lavet	at	træ	mange	samlinger	og	knaster.	
Derfor	er	præcis	forankring	i	underlaget	så	vigtig.	Underlagets	
belastningskapacitet kan forringes hvis træet er vådt og efter-

følgende	tørrer	efter	at	den	mekaniske	fastgørelse	er	monteret.	
Under	den	mekaniske	montage	skal	tagbeklædningen	placeres	
således at rækkerne af fastgørelser går på tværs af træbræd-

derne.	Hvis	beklædningen	er	parallel	med	træbrædderne	er	det	
vigtigt	at	fastgørelsen	ikke	monteres	i	samlinger.

2. Antallet af fastgørelser

Beregning af det optimale antal fastgørelseselementer til 

forankring af tagdækningen på underlaget er en af de vigtigste 

faktorer	når	det	drejer	sig	om	tagbeklædningens	levetid.
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Antallet	defineres	ved	DIN	1055	Standarden:
•	 Ved hjørner – 9 stk/m2

•	 Ved kanter – 6 stk/m2

•	 I midterste område – 3 stk/m2

Disse faktorer tages i betragtning i programmet til beregning 

af anbefalet mindsteantal af mekaniske forbindelser: ”KOEL-

NER – RooFix”, som optimerer antal og type af påkrævede 

fastgørelser på grundlag af din tagplan, specielt til tage hvor 

hældningen skabes ved at ændre lag af isoleringsplader som 

vist	på	tegningen.

For at kunne beregne minimumsmængden af fastgørelser 

er	det	vigtigt	at	definere	vindbelastningen	på	bygningen	og	
dividere denne med den beregnede belastningsevne for fastgø-

relsen.
Eurocode	1	-	Effekt	på	strukturen,	Afsnit	1.4:	Generel	effekt	–	
vindbelastning	bestemmer	hovedprincippet	i	defineringen	af	
vindbelastningen.	
Faktorer	som	har	direkte	indflydelse	på	beregningen	af	vindpå-

virkningen på bygningen er:

•	 Normal vindhastighed

•	 Oprindelig værdi af højeste dynamiske tryk

•	 Aerodynamiske faktorer af pres for taget (indvendig og 

udvendig)

•	 Effektiviteten af indvendige og udvendige belastninger

•	 Belastningsfaktor for vindbelastningen

•	 Teoretisk vindbelastning
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3. Ekstern vandtæt tagdæknings 
tilslutnings metode

Generelt	er	vandtætte	lag	forbundet	vha.	
overlapningsmetoden.	Overlapningen	af	
bituminøse	produkter	fikseres	ved	for-
segling	med	gasbrænder.	Den	korrekte	
metode ved anvendelse af plastikpro-

dukter er forsegling med varm luft eller 

limning	med	opløsningsmiddel.	Sam-

lingsteknikken ved enkelt-lags systemer 

er	også	velegnet	til	flerlags	systemer.	
To fastgørelser som er placeret 120 mm 

eller mindre fra hinanden i samme tra-

pezprofil,	skal	anses	som	en	fastgørelse.	

Eksemplerne på overlapninger her på 

siden,	viser	ikke	alle	de	mulige	løsninger.

a) Fastgørelse i overlappende område

Lineære enkelte fastgørelser inden for 

overlapning langs kanten af det vandbe-

styttende	produkt.

c)	Fastgørelsen	dækket	af	overlapning.
Lineære enkelte fastgørelser udenfor 

tagdækningens overlapning, dækkes 

med	et	lukket	vandtæt	bælte.

e) Lineære fastgørelsessektioner

Lineære fastgørelser i sektioner dæk-

kes af forseglende strimler af vandtæt 

materiale.

b) Fastgørelse på tagdækning uden 

selvforsegling.
Individuelle fastgørelser udenfor over-

lapning som går gennem tagdækningen 

dækkes med forseglende vandtætte 

bælter.

d)	Fastgørelse	fra	bunden.
Vandtætte baner, der er fastgjort af indi-

viduelle fastgørelser, dækkes af vandtæt 

materiale ved hjælp af forsegling eller 

limning.

f)	Overdækket	fastgørelse	på	kanten.
Fastgørelse af vandtæt materiale på 

begge sider af samlingen dækkes af et 

forseglet	vandtæt	bælte.

piktogrammer:

limning, varm forsegling

vandtæt materiale
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GOK 
Standard teleskop

Teleskopstik	til	fastgørelse	af	isoleringslag	på	flade	tag.	Cirku-

lær platte eliminerer behovet for positionering under fastgørel-

sesmontagen.	Dette	er	nødvendigt,	hvis	du	bruger	befæstigel-
se	med	oval	platte.	Kan	bruges	med	forskellige	typer	af	skruer	
der tillader fastgørelse af isolering til enhver type underlag: 

Trapezplader,	træ,	beton.

Materiale:
1.	 Polypropylene:	GOK-015
2.	 Nylon:	GOK-015-N

Afhængigt af underlag, forenelig med:
Metalplade	-	skruer	WO	eller	WX	s.	15,	16
Beton	-	skruer		WBT	–	s.	19
Træ	–	skruer	WW	–	s.	18

Teleskopstik
Egnet til: fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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GOK-PLUS
Teleskop med ekstra fastgørelse
Teleskopstik	til	fastgørelse	af	isoleringslag	på	flade	tag.	Yder-
lige fastgørelsespunkter i form af 3 sikringsstifter (tornene) 

forøger	belastningsevnen.	Dette	er	især	vigtigt,	når	der	anven-

des	bredt	enkeltlags	membran.	Den	cirkulære	platte	eliminerer	
behovet	for	positionering	under	fastgørelsen.	Kan	bruges	med	
forskellige typer af skruer, som tillader fastgørelse af termisk 

isolering	til	alle	typer	underlag:	trapezplader,	træ,	beton.

Materiale:
1.	Polypropylen:	GOK	-0	15
2.	Nylon:	GOK	-015-N

Afhængigt af underlaget forenelig med:
Metalplader	-	skruer	WO	eller	WX	–	s.	15,	16
Beton	-	skruer	WBT	–	s.	19
Træ	-	skruer	WW	–	s.	18	

Teleskopstik
Egnet til: fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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GOK75
Teleskop med bred platte
Teleskopstik til fastgørelse af isoleringslag til forskellige typer 

af	underlag.	Specielt	velegnet	til	pre-installation	af	isolering	
på	flade	tag.	Kan	anvendes	med	forskellige	typer	skruer	og	
kan således bruges til fastgørelse af isolering på enhver type 

underlag:	trapezplader,	træ,	beton.

Materiale
Polypropylene:	GOK75-085
Nylon:	GOK75-085-N

Afhængig af underlaget forenelig med:
Metalplade	-	skrue	WO	or	WX	–	s.	15,	16
Beton	-	skrue	WBT	–	s.	19
Træ	-	skrue	WW	–	s.	18	fast

Teleskopstik
Egnet til: fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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GOW oval standard teleskop
Teleskopstik	til	fastgørelse	af	isoleringslag	på	flade	tag.	Kan	
bruges sammen med forskellige typer skruer, der tillader fast-

gørelse	af	den	termiske	isolering	til	enhver	form	for	underlag.

Mateiale:
Polypropylene:	GOW-085
Nylon:	GOW-085-N

Afhængig af underlaget forenelig med:
Metalplade	-	skruer	WO	eller	WX	–	s.	15,	16
Beton	-	skruer	WBT	–	s.	19
Træ	-	skruer	WW	–	s.	1

Teleskopstik
Egnet til: fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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GOW-PLUS
Oval teleskop med ekstra fastgørelse
Teleskopstik	til	fastgørelse	af	isoleringslag	på	flade	tag.	Yder-
ligere fastgørelsespunkter i form af 2 sikringsstifter (tornene) 

øger	belastningsevnen.	Dette	er	især	vigtigt	ved	anvendelse	
af	brede	enkeltlags	vandtætte	membraner.	Kan	anvendes	med	
forskellige typer af skruer som giver mulighed for fastgørelse 

af varmeisoleringen til enhver form for underlag: Trapezplader, 

træ,	beton.

Materiale:
Polypropylene:	GOW-PLUS-085
Nylon:	GOW-PLUS-085-N

Afhængig af underlaget forenelig med:
Metalplade	-	skruer	WO	or	WX	–	s.	15,	16
Beton	-	skruer	WBT	–	s.	19
Træ	-	skuer	WW	-	s.	18

Teleskopstik
Egnet til: fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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Formonteret teleskopsystem
til trapezplader
For at spare tid på projekter, anbefaler vi vo-

res	«	klar	til	brug»	system.	Dette	består	af	et	
formonteret	stik	dvs.	GOG	teleskop	med	WO	
eller	WX	type	skrue.	Formonteres	så	det
passer	til	specifikt	underlag	og	isoleringstykkelse	Dette	minime-

rer	tidsforbruget	betydelig	ved	indsættelse	på	stedet.

Leveringstid må påregnes

Teleskopstik
Egnet til: fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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STÅL SKIVE dyb type

STÅL SKIVER flad type

Stålskiver
Runde, ovale eller firkantede skiver af forsinket stål eller alumini-
um-zink. Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag
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WO skruer til 0,9 mm trapezplader         

Skruer der er lavet af hærdet kulstofstål og beskyttet af en sær-

lig høj kvalitet antikorrosiv belægning, der sikre en modstand 

på	op	til	15	Kesternich	cyklusser.	Er	velegnet	til	installation	af	
isoleringslag	på	flade	tag	sammen	med	passende	teleskop	
eller	stål	skive.

Tekniske specifikationer:
Borekapacitet: 2 x 0,9 mm

Gevinddiameter: 4,8 mm

Længde:	50÷300	mm
Bit-type:	philips-02/torx-025

Skruer
Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale i undertag af trapezpla-
der med en tykkelse på 0,7-0,9 mm til flade tag.
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WX selvborende skrue til max 1,25 mm 
trapezplade
Selvborende skrue af hærdet kulstofstål og beskyttet af en sær-

lig høj kvalitet antikorrosiv belægning, der sikre en modstand 

på	op	til	15	Kesternich	cyklusser.	Er	velegnet	til	montering	af	
isoleringslag	på	flade	tag	sammen	med	passende	teleskop	
eller	stål	skive.

Tekniske specifikationer:
Borekapacitet:	2	x	1,25	mm
Gevinddiameter: 4,8 mm

Længde:	50÷300	mm
Bit-type:	philips-02/torx-025

Skruer
Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale i undertag af trapezpla-
der med en tykkelse på 0,9-1,25 mm til flade tag.
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WB selvborende skruer med dobbeltgevind 
til underlag af max. 1,25 mm trapezplader

Selvborende skruer lavet af hærdet kulstofstål og beskyttet af 

en særlig høj kvalitet antikorrosiv belægning, der sikre en mod-

stand	på	op	til	15	Kesternich	cyklusser.	Er	velegnet	til	installa-

tion	af	isoleringslag	på	flade	tag	sammen	med	stål	skive,	som	
forbliver	stabil	takket	være	det	dobbelte	gevind.

Skiver som anvendes:

POW-05

Tekniske	specifikationer
Borekapacitet:	2	x	1,25	mm
Gevinddiameter: 4,8 mm

Total længde: 60÷220 mm

Længde	af	bundgevind:	50	mm
Bit-type: sekskant 08

Skruer
Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag.
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WW skruer til træstrukturer
Skruer lavet af hærdet kulstofstål med specialgevind som 

sikrer	en	perfekt	forankring	i	træet.	Er	velegnet	til	installation	
af	isoleringsmateriale	på	flade	tag	sammen	med	teleskop	
eller	stålskive.	Beskyttet	at	beskyttet	af	en	særlig	høj	kvalitet	
antikorrosiv	belægning,	der	sikre	en	modstand	på	op	til	15	
Kesternich	cyklusser.

Tekniske specifikationer:
Gevinddiameter:	5.0	mm
Skruelængde: 20÷120 mm

Bit-type: philips-2

Min.	forankringsdybde:	40	mm

Skruer
Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag med træun-
derlag
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WBT skruer til betonunderlag
Skruer lavet af hærdet kulstofstål med dobbelt gevind, der 

giver	dig	mulighed	for	at	installere	fastgørelsen	direkte	i	beton.	
Er	velegnet	til	fastgørelse	af	isoleringsmaterialer	på	flade	tag	
sammen	med	teleskop	eller	stålskive.	Beskyttet	at	beskyttet	af	
en særlig høj kvalitet antikorrosiv belægning, der sikre en mod-

stand	på	op	til	15	Kesternich	cyklusser	eller	med	zink-coating	
på	min.	12	mikron.

Tekniske specifikationer:
Gevinddiameter: 6,1 mm

Gevindlængde:	25	mm
Total	skruelængde:	50÷300	mm
Bit-type:	TORX-025
Min.	forankringsdybde:	40	mm
Min	huldybde:	25÷30	mm
Anbefalet	borediameter:	SDS-5	mm

Skruer
Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale på flade tag med beton-
underlag
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WCS skruer til beton underlag med 
sekskantet hoved 8 mm
Skruer lavet af hærdet kulstofstål, zinkbelagt og med specielt 

gevind,	der	gør	det	muligt	at	forankre	direkte	i	betonen.	Er	
velegnet til hurtigt forankring af forskellige materialer i beton på 

hustag	og	facader.	Afhængigt	af	det	element	der	skal	fastgøres,	
kan den bruges sammen med forseglet skive/EPDM eller oval 

stålskive	POW-07.

Tekniske specifikationer:
Gevinddiameter: 6,3 mm

Skruelængde:	35÷230	mm
Min.	forankringsdybde:	25	mm
Min.	huldybde:	35	mm
Anbefalet	borediameter:	SDS-5	mm

Billedtekst:

Skrue: WCS

Skrue med EPDM skive

WCS – … T

Skruer
Egnet til fastgørelse af trapezplader til betonunderlag
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K08L 
Ekspansionbinder til forankring i 
betonunderlag
Velegnet	til	fastgørelse	af	isoleringsmaterialer	i	beton	på	flade	
tag	sammen	med	WO	skruer.

Produktspecifikation:
kompatibel	skruelængde:	4.8÷5	mm
Min	huldybde:	50	mm/70	mm

Ekspansionsbindere
Egnet til fastgørelse af isoleringsmateriale til flade tag med beton-
underlag
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Installationsbits
Muliggør en korrekt fastgørelse af forbindelsen ved at få skruen 

gennem hele længden af den teleskopiske fastgørelse og ned i 

underlaget	gennem	alle	tagdækningens	lag.

Egenskaber
Materiale:	S2	stål	med	hårdhed	56-62HRC
Høj	slidstyrke
Riflede	bit	ender	i	“ACR”	system

Installationstilbehør
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Borebits SDS+

Egenskaber
Spiralbor med thungsten hårdmetal boreplatte

Lang SDS-bor med stop
Bor der i stand til at bore hullet til installationen af WBT-skruen 

gennem	alle	de	isolerende	lag.	Det	specielle	bore-design	giver	
mulighed for at bore hullet i underlaget til en passende dybde, 

der	passer	til	WBT-skruen	(max	50	mm).

Egenskaber:
Spiralbor	med	thungsten	hårdmetal	boreplatte.

GOK perforator
Giver korrekt perforering af tagdækningens lag til installation af 

KOELNER	teleskoper.

Installationstilbehør
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AUT-01
Værktøj til installation af fastgørelser
Halvautomatisk	apparat,	der	muliggør	præcis	installation	af	
GOK teleskopstik i ståltagdækning i forbindelse med WX- eller 

WO-skruer.

Fordele:
•	 Justering af forankringsdybde, der kan sikre en korrekt 

fastgørelse	i	installationen.
•	 Gør det mulig for operatøren at stå oprejst under hele 

installationen.
•	 Sikrer	installationer	af	højste	kvalitet.
•	 Lodret	installation	af	befæstigelser	på	taghældninger.

Anvendelsesområde
•	 underlagstykkelse til fastgørelse op til 260 mm:

•	 formonteret i bulk

•	 På	bånd	af	25	stk

Installationsværktøj
Manuel anordning, der gør det muligt, præcist at installere GOK 

teleskop stik i stål tagdækning i forbindelse med WX eller WO 

skruer.

Fordele:
•	 Præcis dybdejusterig af forankringen, der sikrer ordentlig 

fastgørelse	af	installationen.
•	 En god ergonomisk stilling for operatøren

•	 Universalenhed	til	installation	af	varmeisolering	med	en	
tykkelse	på	mellem	30-560	mm

•	 God kvalitet af installationen

Maskiner til forankring af fastgørel-
ser til trapezplader og beton
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