
IT-Fix

HET UNIEKE BEVESTIGINGSSYSTEEM

ZONDER KOUDEBRUGGEN VOOR ZWARE

BELASTINGEN OP GEVELS MET E.T.I.

Innovatie als drijfveer  
van onze onderneming

Sint-Jansveld 8 - B-2160 Wommelgem 
Tel: +32(03) 354 15 00 - Fax: +32(03) 354 11 77 

info@etanco.be - www.etanco.be

Toepassingen

Stalen galerijen, 
uitkragende balkons, 

trappen, toegangshellingen, 
zonnepanelen,...

Zonneluifels, 
markiezen, 

uitvalschermen, 
leuningen,...

Klapluiken en 
schuifluiken, wendbare 

zonneweringen, 
ventilatiesystemen, 

airco, ...

Gamma IT-Fix
IT-Fix

Dynamik
IT-Fix IT-Fix

Shutter Clim
Model M12 M16 M20 M12 Ø80
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Tractie 23 kN 44 kN 70 kN

Tot 50 kg / ITFB Tot 80 kg / ITFSCompressie 38 kN 35 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



IT-FIX, DE INNOVATIE WAAROP DE MARKT WACHTTE!

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

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 voor balkons, 
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 DYNAMIK 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 

Hoge energieprestaties
met 99,5% minder

koudebruggen

oplossing voor bevestigingen

DRAADSTANG IN 
VERSTERKTE  
GLASVEZEL 

AFSTANDHOUDER

VERANKERINGSPLUG 
MET CHEMISCHE 

VASTZETTING

SPANMOER

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

Thermische prestaties dankzij de gebruikte 
composietmaterialen:

 > Met een χ tussen 0,0028 et 0,0081 W/K, 
beperkt de IT-Fix de koudebruggen tot 99 %.

 > Volgens PassivHaus, blijkt dat punctuele 
koudebruggen te verwaarlozen zijn indien 
hun som < 0,01W/m²K is.

 > Het is derhalve mogelijk om meer dan 340 
IT-FIX stangen te plaatsen op een gevel van 
100 m² zonder de thermische prestaties van 
de isolatie te verminderen!

Het grote voordeel van het IT-FIX-bevestigings-
systeem is de samenstelling van het systeem uit 
isolerende kunststof (glasvezelversterkt kunst-
hars). Bij de plaatsing wordt hoogwaardig expan-
sieschuim 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.

 > Geen enkele condensvorming binnen het 
gebouw.

 > Voorkomt verrottingsproces en 
schimmelvorming.

Vergelijking van de thermische koudebruggen(W/K).

Bespaar op uw interventiekosten :

 > Vervangt consoles en steunplaten op voorhand 
geplaatst.

 > Plaatsing van de IT-Fix en het te bevestigen 
(constructie)element kunnen aansluitend 
gebeuren.

 > Vlotte, eenvoudige en snelle plaatsing.

Slechts in enkele minuten geplaatst.


