
Fönsterkonsolserien är utvecklad särskilt för att
uppfylla de nya tuffare isoleringskraven. Med
dessa beslag kan man uppnå obruten isolering
runt hela fönsterhålet, och det är möjligt att
montera fönstret i bakväggen t.o.m. vid stora
isoleringsbredder.
 
I väggar av lättbetong eller lättklinker med
deklarerad tryckstyrka 10 MPa (LB10) eller av
betong 25 kan konsolbeslaget VIMK/VIMKE ta
upp en beräkningsmässig lodrät last på 0,78 kN.
Förlängningsbeslaget reducerar bärförmågan.I
väggar av betong 25 kan konsolbeslaget VIMKEH
ta upp en beräkningmässig lodrät last på 1,5 kN.
Fixering av fönster mot vindtryck och vågrät
påverkan, se följande sidor: Tryckbeslag VIMT,
beslag VIMS och Tryckbeslag VIMOKOMP.

Egenskaber

Material

Stålkvalitet:
 Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN

10346
Rostskydd:

 275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en
zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

Fönstermonteringsbeslagen har tagits fram för att
motsvara nya, moderna isoleringskrav
Nya storlekar för hålrumsdjup på 210-260 mm
Konsolbeslagen fungerar som stöd för fönstret
Beslag och fönster kan monteras från insidan och
då behövs ingen byggnadsställning
Möjlighet för montering av fönster både före och
efter murning av yttre skalmur
Beslagen kan användas på betong, lättbetong,
multiblock och träkonstruktioner
Köldbryggor kan elimineras

Användning

Användningsområden

Beslaget används som stöd under fönster
Om karmen är smal kan förlängningsbeslaget
VIMF40 användas
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Teknisk data

Dimensioner

Ved bestilling oplyses C-målet

Art. nr.
Mått [mm] Hål

A C t Ø

VIMKEH 1-X 163-268 85-190 3 5 / 11

VIMKEH 3-X 273-478 195-400 3 5 / 11
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Montering

Fastsättning

Konsolbeslag VIMKEH fastgöres till betong 25 med 1 st. M8 betongskruv.
Montering av beslag kan göras inifrån, så att man sparar utgifter för ställningar i våningsbygge
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