
UMP®- ALU-Q universele montageplaten zijn 
gemaakt van rotbestendig hogedichtheids-PU 
(polyurethaan) schuim, zwart getint in de massa, 
CFC-vrij, versterkt door een stalen inzetstuk 
geïntegreerd in het element voor een goede 
hechting op de steun, '' een aluminiumplaat voor 
het schroeven van het inzetstuk, evenals een 
compact paneel (HPL) dat zorgt voor een optimale 
verdeling van de druk op het oppervlak van het 
element. Op verzoek worden vier schroefpluggen 
geleverd. EPS-pluggen om de gaten te sluiten 
worden altijd meegeleverd.

Afmetingen

Bevestigingsmateriaal voor metselwerk

Bevestigingsmateriaal voor beton
Bevestigingsmateriaal

Afmetingen

Schroef pen

Schroef pen

Beschrijving

Toepassing

Universele montageplaten UMP®-ALU-Q zijn 
geschikt voor thermische brugvrije externe 
montage in thermische composietsystemen.

Assemblages van derden vrij van 
thermische stenen zijn b.v. bij:

Leuningen en leuningen

- Schroeven: 
- Boor-diamaeter: 
- minuut Boordiepte:
- minuut Verankeringsdiepte:
- Gereedschaphouder: 

- vloeroppervlak:
- Dikke D:
- Compacte plaat:
- Bruikbaar gebied:
- Dikke aluminium plaat:
- Gatafstand:
- dichtheid PU:

- Schroeven: 
- Boor-diamaeter: 
- minuut Boordiepte:
- minuut Verankeringsdiepte:
- Gereedschaphouder: 

Universele montageplaat UMP®-ALU-Q



Universele montageplaat UMP®-ALU-Q

Warmteoverdracht

Eigenschappen
Brandgedrag volgens DIN 4102: B2

UMP®-ALU-Q universele montageplaten zijn 
in beperkte mate UV-bestendig en vereisen 
tijdens de bouw geen beschermende 
coating, maar moeten in de geassembleerde 
staat tegen weersinvloeden en UV-stralen 
worden beschermd .

De weerstanden worden geproduceerd 
door PU-schuim met hoge dichtheid en 
door met schuim geïnjecteerde inzetstuk-
ken. Er zijn geen metalen verbindingen 
tussen de onderste stalen plaat geïnte-
greerd in het schuim en de bovenste 
aluminium plaat geïntegreerd in het schuim.

K] op basis van het EOTA Technical ReportTR 
025 Technical ReportTR 025

Geleiderails

Lichte dakranden

Buitenverlichting



Karakteristieke brekende waarden

Universele montageplatte

Breekkracht van de schuifkracht
(karakteristieke weerstand)
Breekkracht van de trekkracht
(karakteristieke weerstand)
Breekkracht van de drukkracht
(karakteristieke weerstand)
Breekkracht van het buigmoment
(karakteristieke weerstand)



Universele montageplaat

Ontwerpwaarden van weerstanden

Materiaalveiligheidsfactor       is inbegrepen.

Bewijs van gebruik van de universele 
montageplaat UMP®-ALU-Q

Kruisbelasting op montage-element 
(nominale waarde)
Treksterkte op montage-element 
(nominale waarde)
Drukbelasting op montage-element
 (nominale waarde)
Buigspanning op montage-element 
(nominale waarde)
Ontwerpweerstand van de schuifkracht 
van het bevestigingselement
Ontwerpweerstand van de trekkracht 
van het montage-element
Ontwerpweerstand van de drukkracht 
van het montage-element
Ontwerpweerstand van het buigmoment 
van het montage-element
Trekkracht op deuvels

Kruis laden op pluggen



Aanbevolen belastingen

montageplaat UMP®-ALU-Q

Transversale kracht op het bevestigingselement
(ontwerpwaarde)
Trekkracht op het bevestigingselement
(ontwerpwaarde)
Drukkracht op het bevestigingselement 
(ontwerpwaarde)
Buigspanning op het montage-element
(ontwerpwaarde)
Ontwerpweerstand van de dwarskracht op het 
bevestigingselement
Ontwerpweerstand van de trekkracht op het 
bevestigingselement
Ontwerpweerstand van de drukkracht op het 
bevestigingselement
Berekeningsweerstand van het buigmoment op 
het bevestigingselement
Tractie-inspanning op de enkel
(karakteristieke waarde)
Kruis inspanning op enkel
(karakteristieke waarde)

Universele montageplaat UMP®-ALU-Q



Universele montageplaat UMP® -ALU-Q

Aanbevolen werkbelasting
Trekkracht op schroeven in de 
aluminiumplaat
Trekkracht Pz door M6-schroef

z  door M8-schroef
Trekkracht Pzdoor M10-schroef
Trekkracht Pz door M12-schroef:

Geen verdraaiing van het montageoppervlak 
van het element.

De aangegeven waarden hebben betrekking op 
de trekkrachten van een enkele schroef van de 
aluminiumplaat.

Trekkracht op de enkel
 (karakteristieke waarde)
Transversale kracht op de enkel 
(karakteristieke waarde)
 Transversale kracht op het bevestigingselement 
(karakteristieke waarde)
Trekkracht op het bevestigingselement 
(karakteristieke waarde)
Buigkracht op het montage-element 
(karakteristieke waarde)
Dikte van het bevestigingselement

3) Zie pagina 6.015

Bevestigingskracht op de steun
(karakteristieke waarde door schroef)

Verdraaien van het monyage-oppervlak 
van het element (bijv. Overhang)



Universele montageplaat UMP®-ALU-Q

Toegestane belastingen voor een anker 1) 
Fischer SXS 10 (beton)

Aanbevolen belastingen voor een anker 5)

 Fischer FUR 10 (metselwerk)

Anker ondersteuning

Anker ondersteuning

Massieve baksteen
Massieve kalkzandsteen
Geperforeerde baksteen
Kalkzandsteen met gat
Lichtgewicht betonblok
Massief blok licht beton
Cellenbeton

Certi�caat van gebruik van de mechanische 
bevestiging voor beton

Certi�caat van gebruik van de mechanische 
bevestiging voor metselwerk

Tractie-inspanning op de enkel

(karakteristieke waarde)

Kruis inspanning op enkel

(karakteristieke waarde)

Schuine trekkracht op de enkel

(karakteristieke waarde)

Toelaatbare trekkracht op de enkel

Toegestane dwarskracht op de enkel

Aanbevolen schuine trekkracht op anker 

Metselwerk compressieweerstand

4) De bepalingen van de algemene technische goedkeuring 
Z-21.2-1734 en de Europese technische goedkeuring 
ETA-09/0352 zijn bepalend.

5) De aangegeven belastingen zijn van toepassing op de 
trekbelasting, de dwarsbelasting en de schuine tractie onder 
elke hoek. De bepalingen van de algemene technische 
goedkeuring ETA-13/0235 zijn bepalend voor dragende 
bevestigingen (zie ook de vereisten voor mechanische 
bevestiging op pagina 6.018).



Universele montageplaat UMP® -ALU-Q

Vereisten voor mechanische 
bevestiging
De geschiktheid van het meegeleverde 
bevestigingsmateriaal moet worden 
gecontroleerd voor het bestaande opper-
vlak en toepassingsgebied. Als het opper-
vlak onbekend is, moeten de bevestigin-
gen worden uitgetrokken voordat het 
object wordt geïnstalleerd. 
Schroefvijzels in metselwerk zijn niet 
geschikt voor dragende bevestigingen. 
De bevestiging moet worden gedaan 
met draadstangen met injectie. Bij 
gebruik van de FIS A M8-draadstangen 
kunnen de waarden op pagina 7.019 
worden gebruikt. Adapterplaten of 
beugels kunnen indien nodig worden 
gebruikt om de schroefafstand te behou-
den.
De montage-instructies van de fabrikant 
moeten in acht worden genomen. Meer 
informatie op: www.fischer.de
Eisen aan de ondergrond Universele 
montageplaten UMP®-ALU-Q moeten 
vlak op de ondergrond liggen. Als dit niet 
wordt gegarandeerd, is lijmen op het 
volledige oppervlak een voorwaarde.

Universele montageplaten UMP®-ALU-Q 
mogen vóór de installatie geen schade 
vertonen die het statische draagver-
mogen kan aantasten en mogen niet 
langdurig aan het weer zijn blootgesteld. 
Elke aanpassing van de universele 
montageplaten UMP®-ALU-Q kan het 
draagvermogen benadelen en mag 
daarom niet worden gebruikt.

Verwijder de EPS-plug uit de nis en trek 
deze op het kleefoppervlak van de univer-
sele montageplaat UMP®-ALU-Q lijmmor-
tel. Het gehele oppervlak van het element 
moet op het dragende oppervlak worden 
gelijmd.

Verbruik per universele montageplaat 
UMP®-ALU-Q met een laagdikte van 5 
mm: 0,18 kg

Het is raadzaam om de universele 
montageplaten UMP®-ALU-Q tegelijk met 
het lijmen van de damplaten te 
verplaatsen.

Ondergrondse vereisten
Universele montageplaten UMP®-ALU-Q 
moeten volledig op het oppervlak liggen. 
Als dit niet wordt gegarandeerd, is 
verlijming over het gehele oppervlak 
vereist.



Universele montageplaat UMP® -ALU-Q

Aangezien het bruikbare gebied van de 
universele montageplaat UMP®-ALU-Q 
rechthoekig is, moet u op de oriëntatie 
letten, verticaal of horizontaal.

Nadat de lijmmortel is uitgehard, verplaatst 
u de schroefplug en sluit u de gaten met 
EPS-pluggen. Boor metselwerk met 
geperforeerde stenen zonder slag. Markeer 
de exacte positie zodat de universele 
montageplaat UMP®-ALU-Q weer kan 
worden gevonden nadat de gipscoating is 
aangebracht.

Daaropvolgend werk

Universele montageplaten UMP®-ALU-Q 
kunnen worden gecoat met in de handel 
verkrijgbare coatingmaterialen voor 
composietsystemen met thermische 
isolatie zonder primer.

Hulpstukken worden op de gipscoating 
gemonteerd.

De coating moet bestand zijn tegen de 
drukkrachten die door de bevestiging 
worden veroorzaakt.

Schroeven met metrische schroefdraad 
(M-schroeven) zijn geschikt om in de 
universele montageplaat UMP®-ALU-Q te 
schroeven. Houtschroeven en zelfborende 
schroeven zijn niet geschikt.

Schroefverbindingen mogen alleen op de 
daarvoor bestemde plaatsen worden 
gemaakt.

Boor het boorgat door de compacte en 
aluminium plaat.
De boordiepte moet 40 - 50 mm zijn.

Boor-diameter
M6      5,0 mm
M8       6,8 mm
M10      8,5 mm
M12     10,2 mm



Universele montageplaat UMP® -ALU-Q

Rijg door de compacte en aluminium plaat

Schroef de bevestiging op de universele 
montageplaat UMP®-ALU-Q.

De schroefdiepte in de universele 
montageplaat UMP®-ALU-Q moet minimaal 30 
mm bedragen, zodat het schroeven over de 
gehele dikte van de geschuimde 
aluminiumplaat plaatsvindt. Bont sterven 
Bepaling van de totale schroefdiepte moet de 
exacte dikte van de coating op de universele 
montageplaat UMP®-ALU-Q kennen. De 
benodigde schroeflengte is het gevolg van de 
schroefdiepte, de dikte van de coating en de 
dikte van het hulpstuk.

Aanhaalmoment M
A

per M6-schroef:
per M8-schroef:
per M10-schroef:
per M12-schroef:

Für die Anziehmomente der Schrauben sind 
die Herstellerangaben zu berücksichtigen.


