
Du kan regne med os 
til alle typer af skruer 

til flade tage eller 
facadekonstuktioner

Venligst kontakt os hvis du har 
spørgsmål.

GBS-60 GBS-80 GBSA2 

EFHD EFR    ISPC  

Staal

EDS-S EDS-B EDS-BZT EDS-SRB 

EDS-H DAMP

Eurofast® skruer kan sam-
mensættes med følgende 

teleskoper eller 
metalskiver.

TRP-45  KMT

TLK-45  TLK-75

Ø 50 mm Ø 70 mm

Vi hjælper dig med at vælge den rigtige skrue til opgaven.
Vælg den rigtige farve på låget til den rette underkonstruktion!

≤ max 2 x 1,25 mm ≤ max 2 x 1,25 mm≤ max 2 x 1,25 mm> 0,70 < 0,88 mm

Min. 20 mm

Min. 55 mm

Min. 30 mm

Min. 20 mm

Min. 55 mm Min. 55 mm

Min. 30 mm Min. 30 mm

Letbeton

Træ

Stål

Beton

3049679



EUROFAST® TELESKOPISKE FASTGØRELSESSKIVER
For at udnytte fordelen ved systemet med teleskopiske fastgørelsesskiver så optimalt som muligt er det vigtigt at benytte den ideelle kombination af en 
så lang teleskopisk fastgørelsesskive som muligt med en så kort skruelængde som muligt. I nogle situationer, som f.eks. ved renoveringsarbejder, er det 
dog nødvendigt af afvige fra denne regel og anvende en kortere teleskopisk fastgørelsesskive. Kontakt i sådanne tilfælde vores salgsteam for at finde en 
passende løsning. Først skal den teleskopiske fastgørelsesskive bestemmes, inden der kan kombineres med den korrekte skrue. 

For at bestemme den maksimale længde af den teleskopiske fastgørelsesskive (T) trækker vi 30 mm af den samlede konstruktions tykkelse fra, så der 
bliver tilstrækkelig plads tilovers mellem underlaget og den teleskopiske fastgørelsesskive (C) til en sammenpresning på isoleringen. Vælg en teleskopisk 
fastgørelsesskive, der er lig med eller kortere end dette resultat. 

Eksempel: Hvis konstruktionens samlede tykkelse er 100 mm og der skal anvendes en TLK-45 teleskopisk fastgørelsesskive, er den teleskopiske 
fastgørelsesskives maksimale længde 70 mm, således at der skal vælges den 65 mm lange TLK-45 x 65:

TEKNISK VEJLEDNING

www.eurofast.dk  •  E info@eurofast.dk  •   T +45 (0)24 24 5919 
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15 mm 
tab af 

skruelængde i 
den teleskopiske 
fastgørelsesskive 

(F)

Tolerance til 
sammenpresning 

på isoleringen 
på mindst
30 mm 

(C)

Mindste 
gennemtrængningslængde

(P)

Konstruktionens samlede tykkelse     100 mm

Minus sammenpresningstolerance     - 30 mm

I alt          70 mm

EUROFAST® SKRUEN
Når vi skal bestemme den korrekte skrue, skal vi tage hensyn til den mindste anbefalede gennemtrængning igennem eller fastgørelse i 
underlaget og med hele tagsystemets opbygning. Dette omfatter trykfordelerplade, tagbeklædning, isolering og tolerancefolie.

For at bestemme den bedst mulige skrue til den teleskopiske fastgørelsesskive tager vi tykkelsen af den samlede konstruktion, lægger hertil 
20 mm gennemtrængning gennem ståltaget til og 
15 mm, som skruen mister i længde i den teleskopiske fastgørelsesskive. Derefter trækker vi her længden af den i forvejen bestemte 
teleskopiske fastgørelsesskive fra og vælger en skrue, der er lig med eller længere end dette resultat. 

Eksempel: Konstruktionens samlede tykkelse er 100 mm på et 0,7 mm ståltag, og det er bestemt, at der skal bruges en 65 mm teleskopisk 
fastgørelsesskive. Den skrue, der skal anvendes, findes følgelig i EDS-B-4.8-serien.

 Konstruktionens samlede tykkelse        100 mm  

 Plus min. gennemtrængning gennem ståltaget (P)            + 20 mm   

 Plus tab af skruelængde i den teleskopiske fastgørelsesskive (F)     + 15 mm

 Minus længden af den valgte teleskopiske fastgørelsesskive (T)        - 65 mm 

 I alt (EDS-B-4.8 x 70)          70 mm


