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Innovatie als drijfveer  
van onze onderneming

IT-Fixing® heeft een reeks innoverende  
bevestigingsproducten ontwikkeld, die geen 
schade aanrichten aan de isolerende mantel  
van gevels.

Zodoende beschikken vaklui voortaan over een 
oplossing die koudebruggen, condensvorming 
en waterinsijpeling voorkomt en die bovendien 
de garantie biedt dat ze aan het einde van hun 
werken het sedert 01/01/03 vereiste attest zullen 
behalen als bewijs van de naleving van de Franse 
voorschriften inzake energie-efficiëntie.

De door IT-Fixing ontwikkelde oplossingen 
dragen bij tot de efficiëntie van gebouwen met 
een laag verbruik (BBC) en positieve energie 
(BEPOS).

Toepassingen

Stalen galerijen, 
uitkragende balkons, 

trappen, toegangshellingen, 
zonnepanelen,...

Zonneluifels, 
markiezen, 

uitvalschermen, 
leuningen,...

Klapluiken en 
schuifluiken, wendbare 

zonneweringen, 
ventilatiesystemen, 

airco, ...

Gamma IT-Fix IT-Fix Banne
IT-Fix IT-Fix

Shutter Clim
Model M12 M16 M20 M12 Ø80
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Tractie 23 kN 35 kN 70 kN

Tot 50 kg / ITFB Tot 50 kg / ITFSCompressie 38 kN 21 kN 32 kN

Flexie 384 Nm 411 Nm 444 Nm
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D Type Beton Beton / Volle steen

minimum dikte 100 mm 180 mm 225 mm 100 mm 100 mm
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Type Harde isolatie

minimum dikte 100 mm 80 mm 80 mm

maximum dikte 300 mm 200 mm 220 mm

* breukwaarde
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IT-FIX, DE INNOVATIE WAAROP DE MARKT WACHTTE!

Neem contact op met ons voor de  
berekeningsnota’s en cijfertabellen.

IT-Fix,  
een oplossing  

die volledig beantwoordt  
aan de thermische  

reglementering.

Nieuwe constructies of renovatiewerken waar-
voor een stedenbouwkundige vergunning vereist 
is, moeten vanaf 1 januari 2013 voldoen aan de 
thermische reglementering die vastgelegd is in 
de teksten van de reglementen die gepubliceerd 
zijn sinds 2010.

De bouwheren moeten van de bouwdirectie een 
attest ontvangen, waaruit blijkt dat de geldende 
reglementering nageleefd is bij aanvang en na 
afloop van de werken.

Het bevestigingssysteem IT-Fix beschermt de 
integriteit van de isolerende mantel ter hoogte 
van bevestigingen op gevels en biedt bijgevolg de 
zekerheid dat men van de officiële controlebu-
reaus het attest zal ontvangen dat bewijst dat de 
thermische reglementering nageleefd is.

Dit attest kadert in de Franse wetten Grenelle I 
en II betreffende de resultaten en middelen die 
opgelegd worden aan bouwers, promotoren en 
bouwheren, met in het bijzonder het energie-
prestatiecontract.

Een hoogwaardige 

  zonder koudebruggen! 

IT-Fix is een systeem voor de bevestiging van 
structurele en omgevende elementen zoals 
borstweringen, metalen trappen, balkons, zon-
wering, inkijkwerende systemen, bekledingen, 
enz. op gevels van gebouwen die met buite-
nisolatie uitgerust zijn.  IT-Fix is momenteel 
het enige bevestigingssysteem op de markt dat 
koudebruggen voorkomt  ( λ : 0,2 - 0,3 W/m.K) 
en dat de bevestiging achteraf van zware meta-
len constructies buiten de isolatielaag toelaat.

Het innoverende systeem is een combinatie van 
drie elementen:

 > een tussenstuk in composietmateriaal en 
glasvezel,

 > een draadstang in glasvezelversterkte 
kunststof,

 > een verankeringsplug.

Geschikte producten
voor alle isolatiediktes 

van gevels met ETI. 

Oplossingen
tegen koudebruggen

voor alle vakgebieden.

IT-FIX voor zware belastingen.
Aanbevolen voorbalkons, 
trappen, toegangshellingen, 
pergola’s, terrassen, zonwe-
ring, carports, gevelbekledin-
gen, enz. 

Voordeel IT-Fix 
plaatsing in één fase 

Maximaal toelaatbare trekbe-
lastingen:  Nt(kN) < 75 kN

IT-FIX BANNE voor zonneschermen.
Aanbevolen voor 
zonneschermen.

Voordeel IT-Fix  
sterke ondersteuning. 
Maximaal toelaatbare  

trekbelastingen:  
Nt(kN) < 30 kN

Aanbevolen voor 
klapluiken.

Voordeel IT-Fix  
plaatsing in één fase.

Maximaal toelaatbare trekbe-
lastingen:  Nt(kN) < 200 daN

IT-FIX SHUTTER voor luiken.

IT-FIX CLIM voor aircotoestellen.
Aanbevolen voor 

 aircotoestellen, verwarming, 
ventilatiesystemen.

Voordeel IT-Fix 
minder geluidsoverdracht

Maximaal toelaatbare  
trekbelastingen:  

Nt(kN) < 350 daN
1. ZONWERING
2. PLEISTERWERK
3. ISOLERENDE LAAG
4. MOER
5. RING

6. DRAADSTANG
7. VULGAT
8. TUSSENSTUK IT-FIX
9. VERANKERINGS-

PLUG

10. BOORGAT IN 
METSELWERK VOOR 
VERANKERINGS-
PLUG 

De oplossing van IT-Fixing®, die geschikt is voor 
alle isolatiediktes van 10 tot 30 cm, biedt een 
grote flexibiliteit bij de montage.

Onregelmatigheden in de dikte van de pleister-
laag worden gecompenseerd door het gebruik 
van vulringen.

Omschrijving ITF 
80-M12

ITF 
80-M16

ITF 
80-M20

Nominale diameter in mm Ø 80 Ø 80 Ø 80 

Ø draadstang + moer M12 M16 M20

Ø ITF-tussenstuk in mm 79 79 79

Trek: Nt [kN] 23 44 70

Druk: Nc [kN] 38 35 32

Buiging: M [Nm] 384 411 444

Afschuiving: V [kN] 11 21 33

Aanspanmoment: Cs [Nm] 13 42 72

Toelaatbare belastingen van de IT-FIX-modellen 

Omschrijving ITF 
120-M20

ITF 
120-M24

Nominale diameter in mm Ø 120 Ø 120 

Ø draadstang + moer M20 M24

Ø ITF-tussenstuk in mm 119 119

Trek: Nt [kN] 70 100

Druk: Nc [kN] 68 64

Buiging: M [Nm] 1304 1360

Afschuiving: V [kN] 33 47

Aanspanmoment: Cs [Nm] 92 162

Het grote voordeel van het IT-FIX-bevestigings-
systeem is de samenstelling van het systeem 
uit isolerende kunststof (glasvezelversterkt 
kunsthars). Bij de plaatsing wordt hoogwaardig 
expansieschuim geïnjecteerd in de kern van het 
IT-Fix-systeem; dit schuim herstelt de isoleren-
de mantel en maakt het systeem luchtdicht.

Andere voordelen van het IT-Fix-systeem: 

 > geen condensvorming binnen de isolatielaag 
(door de afwezigheid van metaal)

 > minder resonantieverschijnselen bij de 
bevestiging van ventilatiesystemen op 
dakterrassen. 

Hoge energieprestaties
met 90% minder

koudebruggen

oplossing voor bevestigingen

PE

RFORMANTIE

THERMISCHE

DRAADSTANG IN 
VERSTERKTE  
GLASVEZEL 

TUSSENSTUK

VERANKERINGSPLUG 
MET CHEMISCHE 

VASTZETTING

SPANMOER


