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1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE
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& M A T E R I E E L

A C T I E S 
geldig tot

31 mei
2 0 1 7

Injecteren

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm
•	 Revolutionaire	doorslijper,	het	beste	filtersysteem	op	de	markt!	Dé	doorslijper	voor	ruw-
bouwaannemer,	betonwerken,	...

•	 Uniek	Smart	Tension	Systeem
•	 DEX,	stofverwijderings-
systeem

•	 X-Torq	motor	met	
meer vermogen, 
minder uitstoot

•	 Antivibratiesy-
steem

•	 Motor: 94cc - 
4800W 

•	 Blad: 400 mm
•	 Max. zaag-

diepte: 155 mm
•	 Inclusief zaag-

blad 400 mm 
-	Elite-Cut	S65

art.: 1082876

zaagblad 400 mm
inbegrepen

 + GRATIS
watertank
(15 liter)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

18V - Boor- & schroefmachine DD 2G 18.0

•	 Krachtige motor
•	 Aandraaimoment: 68 Nm
•	 Gewicht:	1,4	kg
•	 Toerental:	380	/	1650	t.p.m.
•	 Cap.	hout:	30	mm
•	 Cap.	metaal:	13	mm
•	 2 x 18V li-ion accu’s 2.5 Ah
•	 +	koffer	en	snellader

art.: 1132505

+ GRATIS
3de accu

18V - 2.5 Ah
li-ion

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Afstandhouders

ASK
zie pag. 27

Type ZZ
zie pag. 25

Bekistings-
buisjes

zie pag. 27

UNI
zie pag. 27

A-stoelen
zie pag. 24

Injectie
zie pag. 21

Zigzag-
stoelen

zie pag. 24



2

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Isolatieplug met spreidnagel
•	 Standaard	isolatiepluggen	voor	het	bevestigen	van	alle	soorten	isolatie.	Geproduceerd	uit	
HDPE	en	Nylon	expansienagel

•	 Ø Fixatieschijf: 60 mm
•	 Bruikbaar	in	steen,	beton,	...	volle	materialen

Gebruik:
1.  Boren (min 65 mm diep)
2. 	Stof	verwijderen	uit	boorgat
3.		Isolatienagel	doorsteken	(min	50	mm	verankerings-
diepte	in	beton/steen)

4.  Fixatienagel inslagen

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. diam. plug x 
lengte plug isolatiedikte verpakking actieprijs

per doos
prijs per 100 

stuks*
1043647 10 x 90 tot 4 cm 400 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1020077 10 x 120 4 - 7 cm 300	st
1020175 10 x 140 7 - 9 cm 250 st
1020983 10 x 160 9 - 11 cm 400 st
1059078 10 x 180 11	-	13	cm 200 st
1059079 10 x 200 13	-	15	cm 400 st
1104669 10 x 220 15 - 17 cm 150 st
1104670 10 x 240 17 - 19 cm 200 st
1104671 10 x 260 19 - 21 cm 200 st
1130461 10 x 280 21	-	23	cm 100 st
1130462 10	x	300 23	-	25	cm 100 st
* Te bestellen per volle verpakking

Isolfix SB - galva - metselwerk
De	Mono	isolfix	is	de	combinatie	van	een	isolatieplug	met	een	
slaganker,	voor	toepassingen	op	snelbouwstenen.	Om	een	
correcte plaatsing en voldoende hechting te garanderen, is het 
gebruik	van	een	inslagpijpje	en	de	juiste	boor	aangewezen.

art.

lengte 
plug x 
lengte 
anker

isolatie-
dikte

verpak-
king

1053373 120x220 60 mm 250 st
1053374 140x250 80 mm 250 st
1053375 160x250 100 mm 250 st
1053376 160x300 100 mm 250 st
1053377 180x300 120 mm 250 st
1053378 200x300 140 mm 250 st
1053379 220x320 160 mm 250 st
1053380 260x360 200 mm 200 st
1053381 300x400 240 mm 200 st

Contacteer 
ons voor 

act iepr i jzen

Isolfix SB/P - inox - verlijmde stenen
Dit	combispouwanker	kan	gebruikt	worden	bij	lijmmetselwerk.	
Het	anker	heeft	dezelfde	kenmerken	als	de	Isolfix	SB,	maar	
heeft	echter	een	aangepaste	muurhaak	voor	verlijmd	metsel-
werk.

art.
diam. plug 

x lengte 
anker

isolatiedikte verpakking

1088008 10x120 60 mm 250 st
1088009 10x140 80 mm 250 st
1088010 10x160 100 mm 250 st
1088011 10x160 100 mm 250 st
1088012 10x180 120 mm 250 st
1088013 10x200 140 mm 250 st
1088014 10x220 160 mm 250 st
1088015 10x260 200 mm 200 st
1088016 10x300 240 mm 200 st

Contacteer 
ons voor 

act iepr i jzen

Metselwerkwapening rond verzinkt
•	 Ronde	uitvoering:	gebruikt	bij	traditioneel	metselwerk
•	 Verzinkte	staaldraad:	voor	metselwerk	blootgesteld	aan	een	droge	

omgeving (binnen)
•	 Lengte:	3,05	m		/		paralleldraden:	4	mm
•	 Verbindingsdraden:	3,7	mm		/		25	stuks	per	pak

art. breedte normaal per	pak per 10 
pakken

per 20 
pakken per pallet

1063491 5 cm Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1063492 10 cm
1063493 15 cm
1063494 20 cm

zink

staal

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer 
ons voor 

pal letpr i jzen

DPC folie
Folie	in	zwart	polyethyleen	
tegen opstijgend vocht, en als 
geleiding van binnenspouwblad 
naar buitenspouwblad voor con-
densatie- of ander vocht in de 
spouw.	met	gewafeld	oppervlak	
voor hechting aan de mortel.

art. breedte lengte
1002699 10 cm

30	m

1002701 15 cm
1002795 20 cm
1002551 30	cm
1011463 45 cm
1002555 50 cm
1002557 60 cm
1020969 90 cm
1013005 100 cm

Actieprijzen

DIBA folie
De	originele	DIBA	waterdichtingsbaan	voor	allerlei	toepassingen	in	de	bouw.	Voor	al	wie	kiest	
voor	de	hoogste	kwaliteit.	
Effectief	500	micron	dikte	zoals	meestal	wordt	voorgeschreven.

Kenmerken:
•	 500	micron	dik	(bijna	1	mm	dikte	door	ribstructuur)
•	 Beide zijden voorzien van geribde structuur (ruitvor-

mig), nodig voor goede hechting tussen mortel
•	 Zeer	hoge	kwaliteit	/	blijvend buigzaam 
•	 Hoge	druk-,	perforatie-	en	scheurvastheid
•	 Bestand tegen meeste chemische producten in 
bouw	gebruikt.

art. omschrijving lengte
1043240 Diba	folie	10	cm

50 m

1043241 Diba	folie	15	cm
1043245 Diba	folie	20	cm
1043246 Diba	folie	30	cm
1043247 Diba	folie	36,5	cm
1043248 Diba	folie	40	cm
1043249 Diba	folie	50	cm
1043250 Diba	folie	60	cm
1043251 Diba	folie	80	cm
1043252 Diba	folie	100	cm
1043253 Diba	folie	120	cm

DIBA FOLIE
rekenvoorbeeld 

36 rollen = +/- 500 m²

6x rol van 10 cm
6x rol van 15 cm
6x rol van 20 cm
6x rol van 30 cm
6x rol van 40 cm
6x rol van 50 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

per 1000 m² 
DIBA	-	folie
=	GRATIS

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR

MAKITA

GRATIS=

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS=per 500 m² 
DIBA	-	folie
=	GRATIS
1	PAAR

PVC	VEILIGHEIDS-
LAARZEN
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Handmortelpompen
•	 Handmortelpompen	uit	kunststof
•	 Toepassing:	verlijming	stenen,	vullen	van	kieren	en	voegen,	

aanbrengen injectiemiddelen, ondervullen, ...
•	 Handig,	lichtgewicht,	makkelijk	in	gebruik,	ook	geschikt	voor	

bovenhoofdse toepassingen
•	 Verschillende versies naargelang uw toepassing
•	 Snel	vullen	=	in	de	lijm	of	mortel	steken	en	opzuigen
•	 Eénvoudig	aanbrengen	=	indrukken
•	 Geschikt	voor	lijmen,	plaasters,	mortels	tot	korrelgrootte	4	mm
•	 Eénvoudig	te	reinigen	(in	emmer	water/aanzuigen	en	leegduwen	

tot pomp proper is)

Handmortelpomp	nr.	1	-	XXL	ovaal	recht	-	18	mm:
•	 Type	recht:	opening	recht	-	breedte	18	mm
•	 Inhoud: 1,2 liter
•	 Totale	lengte:	76	cm
•	 art.: 1106434

Handmortelpomp	nr.	2	-	XL	30°	rond	-	24	mm:
•	 Type	30°	schuin:	opening	rond	-	diameter	24	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale	lengte:	72	cm
•	 art.: 1106435

Handmortelpomp	nr.	3	-	XL	30°	ovaal	-	18	mm:
•	 Type	30°	schuin:	opening	recht	-	breedte	18	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale	lengte:	69	cm
•	 art.: 1106436

Handmortelpomp	nr.	4	-	XL	ovaal	recht	-	10	mm:
•	 Type	recht:	opening	recht	-	breedte	10	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale	lengte:	66	cm
•	 art.: 1106437

Handmortelpomp	nr.	5	-	XL	ovaal	recht	-	18	mm:
•	 Type	recht:	opening	recht	-	breedte	18	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale	lengte:	66	cm
•	 art.: 1106438

Handmortelpomp	nr.	6	-	XL	30°	-	1”	GEKA	koppeling:
•	 Type	30°	schuin:	GEKA	aansluiting	1”	+	slang
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale	lengte:	72	cm
•	 art.: 1106439







 



AANRADER



Lijm- en mortelpomp
•	 Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouw-
steen	en	cellenbeton	als	alternatief	op	de	traditionele	spuitzakken.

•	 5 verschillende spuitmonden
•	 Werkt	in	combinatie	met	accu	schroefmachine
•	 Geleverd in tas

NIEUW

art.: 1124978*	Accu	schroefmachine	niet	inbegrepen.

Steenlijm voor dragende muren - PU700
Toepassingen:
•	 Verlijmen	van	Ytong,	cellenbetonblokken,	betonblokken,	kalkzandsteen,	
baksteen	en	natuursteen,	geschikt	voor	dragende	en	niet-dragende	
muren.

•	 Eenvoudig	te	verspuiten	met	pistool.
•	 Alternatief	voor	poederlijm.	1	bus	PU700	=	880	ml	=	ongeveer	gelijk	aan	
31	kg	poederlijm.

Voordelen:
•	 Niet	meer	mixen,	direct	te	gebruiken
•	 Geen	water	en	electriciteit	noodzakelijk
•	 Enorme	tijdsbesparing
•	 Makkelijk	te	verwerken
•	 Erg	sterke	verbinding
•	 Ook	te	verwerken	bij	lage	temperaturen
•	 Perfecte	hechting	op	vele	materialen

•	 INHOUD:	880	ml	-	art.:	1059631

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA automixer voor steenlijm
•	 Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, 

tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
•	 Mixt	terwijl	u	werkt
•	 Optimaal	mixresultaat	zonder	klonten	of	

luchtbellen
•	 Draaiende	kuip	/	gefixeerde	garde
•	 Geleverd	inclusief:	2	kuipen	van	45	liter	

& gardeset
•	 art.: 1058861

+ GRATIS
10 kuipen voor

automixer
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Houten leuningplanken
•	 Rode	veiligheidsplanken.
•	 Leuningplanken	om	te	gebruiken	als	randbeveiliging	
op	dakranden,	bij	leuninghouders,	bij	stellingen,	...	

•	 Afmetingen:	32	mm	x	97	mm	x	4	m
•	 Lengte: 4 m
•	 art.: 1044017

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per	stuk -

per	24	stuks -
per	50	stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet
De	standaard	veiligheidsleuning	voor	bevestiging	op	horizontale	vlakken.	De	
leuninghouder	is	voorzien	van	3	haken	voor	het	inleggen	van	de	leuningen.
Klembereik	van	10	tot	80	cm.
Deze	veiligheidsleuning	is	ook	makkelijk	wanneer	de	leuning	van	een	‘beton-
nen’	trap	voorlopig	moet	afgesteld	worden.	Door	de	kantelende	voetplaat	kan	
je	de	leuning	steeds	stellen	op	betonvlakken	
waarvan	de	onderkant	schuin	loopt.
art.: 1000123

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per	stuk -

per	12	stuks -
per	25	stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal
•	 Multidirectionele	leuning.	Deze	leuning	bestaat	uit	een	‘voetdeel’	dat	je	zowel	horizontaal	
als	verticaal	kan	schroeven	op	betonplaat	of	betonnen	balk.	Het	leuningdeel	schuif	je	over	
het voetdeel.

•	 Verstelbaar: 0 - 45 cm
•	 art.: 1000293

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per	stuk -

per	12	stuks -
per	25	stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mortelcontainers - 200l.
•	 Mortelcontainers in slagvast 
PE,	hoge	kwaliteit.	Voorzien	
van metalen hijsogen.

•	 Gele	kleur
•	 art.: 1000358

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per	stuk -

per	6	stuks -
per	12	stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Metselprofielen

art. omschrijving per	stuk per 6 per 12
1002605 hout 2,65 m Contacteer ons 

voor uw beste prijs1000206 hout 2,95 m
1002531 hout	3,55	m

Houten metselprofielen:
•	 Gelamineerde, spanningsvrij gevingerlaste en verlijmde 
profielen

•	 Bestaat uit 6 lagen, verduurzaamd hout
•	 Breedte	x	dikte:	9	cm	x	9	cm
•	 Lengte:	265	-	295	-	355	cm
•	 Nieuw: lichtgrijs geïmpregneerd voor betere zichtbaarheid 

van de potloodstrepen
•	 Rode	kop	om	waterindringing	te	voorkomen.

art. omschrijving per	stuk per 6 per 12
1121196 aluminium 2,5 m Contacteer ons 

voor uw beste prijs1121197 aluminium	3	m
1121198 aluminium	3,6	m

Aluminium metselprofielen:
•	 Alu	metsprofiel,	met	nagel-	/	schroefsleuven
•	 Houten	kern	ter	hoogte	van	nagel-	/	schroefsleuven

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voegventilatieblokjes
•	 In te metsen tussen gevelstenen. Zorgt voor voldoende verluchting in spouwmuur en tege-
lijk	voor	het	openblijven	
van	de	voeg.	De	voegven-
tilatie vermijdt toegang van 
ongedierte, wespennes-
ten, e.d. tot de spouw.

•	 Afmeting: 99 x 60 x 10 mm
•	 art.: 1002877
•	 1	doos	=	375	stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Rubio® Dryfill injectiegel
Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio®	Dryfill	wordt	gebruikt	ter	behandeling	
van opstijgend vocht, en voor het droog-
maken	van	muren	met	zowel	holle	als	volle	
stenen.	Deze	injectiegel	onderscheidt	zich	
door	zijn	bijzondere	spreidingskenmerken,	
waarbij het water dat in de muur aanwezig is 
gebruikt	wordt	als	middel	voor	een	optimale	
diffusie.	Na	de	behandeling	vormen	de	ef-
ficiënte	actieve	stoffen	(concentraat:	80	%)	
een ondoordringbare sperlaag.

Eenvoudig aan te brengen
Rubio®	Dryfill	is	bijzonder	eenvoudig	aan	
te brengen, waardoor het risico op een ver-
keerde	uitvoering		quasi	onbestaande	is.	De	
doeltreffendheid	van	deze	behandeling	wordt	
gegarandeerd	door	de	specifieke	werking	
van het product op zich.

1 enkele toepassing
Tests	hebben	uitgewezen	dat	de	doeltref-
fende	werking	van	de	injectieprocedure	met	
Rubio®	Dryfill	er	voor	zorgt	dat	de	muur	na	
één	behandeling	gesaneerd	is.	Na	de	be-
handeling bevatten de stenen geen capillair 
vocht meer. Het vochtgehalte wordt terug-
gebracht tot op het normale niveau.

Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
Rubio®	Dryfill	is	milieu-	en	mensvriendelijk.	
Het product is vrij van solventen, geurloos, 
en	niet	ontvlambaar.	Het	gebruik	ervan	in	
bewoonde ruimtes is dus volledig risicoloos.

art. omschrijving
1100871 Rubio®	Dryfill	injectiegel	600cc
1108486 Mastiekpistool	600	ml
1094706 Injectiespuitmond voor pistool

  snel en eenvoudig aan te brengen  1 behandeling is voldoende  veilig en milieuvriendelijk  handiger dan injectie met vloeistoffen

Injectiegel Rubio® Dryfilltegen opstijgend grondvocht

ACTIE
12 worsten Dryfill injectiegel

+ GRATIS
Injectiepistool

+

Rubio®  Sil-O-Crème Facade
Rubio®	Sil-O-Crème	Facade	is	een	hoogwaardige	hydrofuge	op	basis	van	
silaan-siloxaan	en	copolymeer.	Wordt	toegepast	voor	het	impregneren	van	
baksteen,	betonklinkers,	minerale	pleisters	en	natuursteen.

Eigenschappen:
•	 Milieuvriendelijk,	veilig	in	de	verwerking
•	 Goede waterwering en waterafstotend
•	 Scheuroverbruggend	en	poriënvullend	

tot 500 micron
•	 UV-bestendig
•	 Door	de	thixotropie	is	het	product	
nauwkeurig	-	zonder	verlies	of	morsen	-	
aan te brengen

•	 Waterdampdoorlaatbaar
•	 Verhindert mos- en algengroei
•	 Diepe	penetratie
•	 Hoge	alkalibestendigheid

Toepassing:
•	 Rubio®	Sil-O-Crème	maakt	poreuze	
minerale	ondergronden	zoals	baksteen,	
beton, ... waterwerend

Technische kenmerken:
•	 Werkzame	stofgehalte:	ca	40	%
•	 Densiteit:	ca	0,95
•	 pH: neutraal
•	 Vlampunt:	/
•	 Uiterlijk:	melkachtige,	witte	pasta

art. omschrijving
1104876 Rubio®	Sil-O-Crème	Facade	-	emmer	10	kg

ACTIE

9  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kruiwagen “basic”
•	 Standaard	kruiwagen
•	 Kunststof wiel
•	 Dikte	bak:	1,1	mm	/	voorzien	van	baksteunen
•	 Ronde buizen
•	 Rondneusmodel 90 liter
•	 art.: 1093004

Kruiwagen FORT - basismodel
•	 De	standaard	bouwkruiwagen
•	 Professioneel	kunststof	

wiel
•	 Dikte	bak:	1,3	mm
•	 Ronde buizen
•	 Rondneusmodel 90 liter
•	 Voorzien	van	bak-
steunen,	slijtsloffen	en	
pootschoor.

•	 Krachtpatser voor 
alle	werken,	geschikt	
voor stenen, tegels, 
bouwmaterialen, ...

•	 art.: 1045885

Bouwkruiwagen “FORT” professioneel
•	 De	buis loopt door 
onder	de	bak.	Dus	
afzonderlijk	aange-
laste steunvoeten wat 
afscheuren van de las 
voorkomt.

•	 Stalen	velg i.p.v. 
standaard	kunststof	
velgen

•	 Voorzien	van	bak-
steunen,	slijtsloffen	en	
pootschoor.

•	 Dikte	bak:	1,3	mm
•	 Ronde buizen
•	 Uitlopende handgre-

pen zodat afstand 
tussen handgrepen 
is afgestemd op de 
schouderbreedte

•	 art.: 1002789

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen
•	 FORT	Xtreme	is	de	TOPkruiwagen	van	FORT
•	 Volledig	doorlopend	frame	onder	de	laadbak
•	 Ovalen	framebuis	i.p.v.	standaard	ronde	buizen
•	 Bakversteviging	tussen	bak	en	handvaten
•	 Afzonderlijke	aangelaste	voetsteunen
•	 Laadbak	1.3	mm	ipv	

standaard 1.1 mm
•	 Extra	dikke	dubbele	on-

dergelaste bodemplaat
•	 Bodemplaat loopt door 

boven de band
•	 Ingelaste boog in 

rondneus
•	 Slijtplaatjes

art.: 1057824

AANRADER
Topkwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. type	kopbeugel type	wiel normaal per	stuk per	3	stuks per	6	stuks

1057824 standaard 
kopbeugel

stalen velg + 
4ply	band Contacteer ons 

voor uw beste prijs1057825 NML wiel
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Waterdichte schokvaste bouwlaser BMI - Nautilus
Deze	horizontaallaser	wordt	in	Duitsland	geproduceerd	met	als	uitgangspunt	het	gebruik	op	
de werf onder zware omstandigheden. Hij is gebouwd om te voldoen aan 
de	belangrijkste	eisen	van	de	aannemer.

Wat	zijn	die	“werfeisen”	?	Een	laser	moet	...
1. Bestand zijn tegen stof
2. Bestand zijn tegen water
3.	Tegen	een	stoot	kunnen.
4.	Nauwkeurig	meten	
5.	Door	elke	werknemer	zeer	een-
voudig te bedienen zijn.
De	BMI	Nautilus	verenigt	al	deze	
eigenschappen!	Unieke	laser.	
Bekijk	de	productfilm	op	
www.uniconstruct.be bij “product 
in	de	kijker.”

Schokvast
•	 Een	zwaar	aluminium	laserhuis,	

volledig omgeven door een rub-
beren	rolkooi.	De	omkasting	van	
de	laser	zal	bijgevolg	nauwelijks	
beschadiging	kunnen	oplopen.	
Geen	risico	op	gebroken	omkas-
tingen bij een toevallige val.

•	 Ook	het	binnenwerk	van	de	laser	(motor	en	elektronica)	is	extreem	zwaar	uitgevoerd	om	
een	stoot	te	kunnen	opvangen.

Waterdicht (IP67)
•	 Deze	laser	voldoet	aan	IP67.	Het	binnenwerk	is	beschermd	in	een	volledig	waterdicht	

aluminium huis.
•	 De	laser	is	bestand	tegen	WATER	(regen,	
doorslijpers,	zaagtafels,	etc.)	:	IPx7	=>	klasse	7	
= geen waterindringing, zelfs bij volledige onder-
dompeling. Kan eenvoudig afgespoeld worden 
met de tuinslang.

Stofdicht
•	 De	laser	is	bestand	tegen	STOF	(slijpers,	
boorhamers,	zaagtafels	etc.)	:		IP6x	=>	klasse	6	
=	hoogst	mogelijke	klasse	van	stofdichtheid

Eenvoudig te bedienen
•	 Volledig automatisch nivellerend
•	 Slechts	één	schakelaar	op	de	laser	(aan/uit)

Automatische tilt-functie (ESP)
•	 De	laser	stopt	automatisch	met	draaien	
wanneer	deze	per	ongeluk	uit	zijn	“pasvlak”	
wordt gebracht

Eigenschappen	laser:
•	 Werkbereik:	diameter	300	m
•	 Nauwkeurigheid:	+/-	2,6	mm	/	30	m
•	 Werkbereik:	-10°C	-	50°C
•	 Nivelleertijd:	<	30	sec.
•	 Autonomie:	+/-	50	uren

Het	PAKKET:
•	 Laser	Nautilus	IP67
•	 Batterijlader
•	 Ontvanger	met	dubbel	display	en	
latklem

•	 Batterijen vr ontvanger
•	 Statief
•	 Stevige	opbergtas

Kortom de ideale laser voor de aan-
nemer	ruwbouwwerken,	betonbouw,	
wegenwerken,	klinkerwerken,	etc.	

Een	no-nonsense	laser,	makkelijk	te	
hanteren	door	elke	werknemer.

AANRADER
TOP

kwaliteit

KOOP-
TIP

Dé laser voor de 

aannemer!

Bekijk productfilm op 

www.uniconstruct.be

art.: 1021712

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Topcon RL-H4C horizontaallaser
•	 Zelfnivellerende horizontaallasers
•	 Werkbereik	800	m
•	 Incl.	ontvanger	LS-80L
•	 Heroplaadbaar	batterijpack
•	 Nauwkeurigheid:	1,5	mm	/	30	m
•	 Waterdichtheid:	IP	66
•	 art.: 1084027

5 JAAR 
GARANTIE

KOFFER +
laser RL-H4C

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Topcon LS-100D mm ontvanger
•	 De	nieuwste	hoogwaardige	ontvanger	techniek
•	 H.I. alert functie van de laser wordt weergegeven op 

de ontvanger
•	 Zeer snelle detectie van de laserstraal
•	 Zeer robuust en waterdicht
•	 Groot	ontvangst	bereik	en	mm	aanduiding	in	het	
display

•	 LS-100D	mm	ontvanger	los	-	art.:	1124500
•	 Pakket	incl.	LS-100D	mm	ontvanger	-	art.:	1124499

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KOFFER +
laser RL-H4C

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Topcon RL-SV2
dubbelhellingslaser
•	 Horizontaal	en	verticaal	te	gebruiken
•	 Zichtbare	laserstraal	klasse	3R
•	 Hellingsgraad:	+/-	15%
•	 Werkbereik	800	m
•	 Nauwkeurigheid	:	1,5	mm	/	30	m
•	 Waterdichtheid:	IP	66
•	 art.: 1084162

5 JAAR 
GARANTIE

KOFFER +
laser RL-SV2

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Betonmolen Imer 250
•	 De	Syntesi	serie	heeft	geen	kroon	noch	
tandwiel	en	speciale	traploze	kuipblok-
kering.	Dit	resulteert	in	een	langere	en	
onderhoudsvrije levensduur.

•	 Robuuste	kuip	met	vervangbare	mengar-
men (eraan geschroefd ipv gelast)

•	 De	kuip	wordt	gedemonteerd	mits	een	
simpele vleugelmoer.

•	 Bedieningswiel,	voorzien	van	een	inklapbare	
hendel.

•	 Elektrische	motor	in	de	beugel	geïntegreerd	
voor een optimale bescherming.

•	 Geen	tandkrans,	dus	geen	lawaai.
•	 Helling heel precies en zonder moeite in 
te	stellen	dankzij	draaiwiel	met	
reductiekast.

•	 Kuipinhoud:	235	liter
•	 Elektrische	motor:	1000W
•	 Gewicht:	119	kg

art.: 1103482

Betonmolen karweien ATIKA 185 l. met voetrem
•	 Grote	betonmolen	voor	karweiwerken	-	profes-

sionele uitvoering.
•	 Kuipinhoud 185 l.
•	 Voetrem voor traploze positionering 
van	de	mengkuip.

•	 Sterke	wisselstroommotor	900W,	
met	zeer	kleine	overbrenging.

•	 Volledig gelast frame

•	 Lengte:	136	cm
•	 Breedte: 92 cm
•	 Hoogte:	136	cm
•	 Gewicht:	96	kg

art.: 1000044

Betonmolen karweien ATIKA 145 l. met voetrem
•	 Kleine	betonmolen	voor	karweiwerken	-	professionele	

uitvoering.
•	 Kuipinhoud 145 l.
•	 Voetrem voor traploze positionering van de 
mengkuip.

•	 Sterke	wisselstroommotor	700W,	met	zeer	
kleine	overbrenging.

•	 Volledig gelast frame

•	 Lengte: 120 cm
•	 Breedte: 68 cm
•	 Hoogte: 128 cm
•	 Gewicht:	60	kg

art.: 1000040

Voetrem

Betonmolen 350 liter - compleet
•	 De	meest	complete	molen	op	de	markt,	voorzien	van	lichtplaat,	wielenset	geschikt	voor	
sneltransport	(80	km/u)

•	 Voorzien	van	dissel	(zowel	geschikt	voor	vrachtwagenkoppeling	als	voor	bolkoppeling),	
vorklifthaken,	kraanhaak

•	 Traploos	kantelbare	mengkuip,	zware	afwerking,	extra	stevige	mengstaven,	kantelbaar	door	
wiel	met	zeer	klein	verloop	en	met	voetvergrendeling.

•	 Volledig	beschermde	tandkrans
•	 art.: 1000003

inclusief
bolkoppeling

inclusief
verlichtingsplaat

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

+

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voetrem

Dwangmenger BARON E-line 90 / 120 liter
•	 De	E-versie	van	de	nu	al	legendarische	Baron	M-line.	Dezelfde	functio-

naliteit, dezelfde voordelen, ...
•	 Uitneembare	mengers	voor	makkelijk	reinigen
•	 Transportwielen	met	luchtbanden
•	 Kleine	wieltjes	bovenaan	om	laden	door	één	persoon	mogelijk	te	maken
•	 Zeer	krachtige	motor	2000W	-	230V
•	 Toerental:	30	t.p.m.
•	 Capaciteit:	90	liter	/	120	liter
•	 Diameter:	ø	64	cm
•	 Diepte:	80	cm
•	 Hoogte:	107	cm	/	116	cm
•	 Gewicht:	80	kg	/	90	kg

art.: 1023382
art.: 1023383

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Doorloopmenger
•	 Optimale	verwerking	van	fabrieksmatig	vervaardigde	droge	mortels:	metsel-
mortels,	stucmortels,	betonmortels	(max.	korrel	4	mm),	zandcementmortels,	
sierpleisters (tot 2 mm)

•	 Weinig	afval,	er	wordt	niet	meer	mortel	gemaakt	als	nodig	is
•	 Laag	gewicht,	dus	gemakkelijk	verplaatsbaar
•	 Geschikt	voor	mortels	die	geen	lange	mengtijd	nodig	hebben
•	 Overal	inzetbaar	door	230V	aansluiting
•	 Gemakkelijk	te	reinigen	en	te	onderhouden

Kenmerken:
•	 Motorvermogen:	1,3	kW
•	 Spanning:	230V	/	50Hz
•	 Min.	waterdruk:	2,5	bar
•	 Mengvolume:	20	l/min
•	 Afmetingen: 140 x 50 x 100 cm
•	 Gewicht:	90	kg
•	 art.: 1130403

NIEUW
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Geopanel STAR - kunststof kolombekisting

Panelen	20	-	60 hoogte	300	cm prijs

combinatie 
A

Geopanel star 20-60 (1057801) 20 x

-Geopanel hendel (1013262) 144  x
TOTAAL	GEWICHT
Halve	kolom	manueel	verplaatsen

slechts	128	kg
slechts	64	kg

Panelen	25	-	65 hoogte	300	cm prijs

combinatie 
B

Geopanel star 25-65 (1057802) 20 x

-Geopanel hendel (1013262) 160  x
TOTAAL	GEWICHT
Halve	kolom	manueel	verplaatsen

slechts	136	kg
slechts	68	kg

•	 Geopanel	Star	®	is	een	modulair	‘molenwieksysteem’,	gemaakt	uit	hoog-
waardig	slagvast	ABS	kunststof,	geschikt	voor	het	maken	van	vierkante	en	
rechthoekige	betonnen	kolommen	van	verschillende	maten	en	afmetingen.

•	 De	panelen	zijn	zo	ontworpen	dat	ze	met	elkaar	verbonden	kunnen	worden	
met	de	standaard	geopanel	nylon	hendels.

•	 In	het	midden	van	de	panelen	zijn	een	aantal	kleinere	gaten	die	het	mogelijk	
maken	bekistingsstangen	aan	te	brengen	bij	de	kolommen	met	grotere	
afmetingen.

•	 Kolommen	van	20	x	20	tot	100	x	100	-	105	combinaties	mogelijk	met	3	soor-
ten	panelen.	Zowel	vierkante	als	rechthoekige	kolommen.
•	 20	-	60	(per	10	cm)	/	25	-	65	(per	10	cm)

Voordelen:
•	 Tijdsbesparing	(minder	werkuren)
•	 Materiaalbesparing	(herbruikbaar)
•	 Snelheid	van	werken
•	 Geen zaagafval
•	 Geen	bouwkraan	nodig,	door	1	persoon	verplaatsen

a)	Snelheid
•	 Te	stellen	door	1	persoon
•	 Ideaal	wanneer	geen	kraan	beschikbaar	of	op	moeilijk	bereikbare	plaatsen	

(bv. verbouwingen)
•	 Getest:	1	kolom,	te	stellen	door	1	persoon	op	20	minuten
•	 Overhoeks	lossen	+	vastmaken	hendels:	8	minuten

b)	Ontkisten
•	 Gewoon	schoonmaken	met	water
•	 Kan	manueel:	geen	kraan	of	vrachtwagen	met	kraan	nodig

c)	Herbruikbaar
•	 Geen	zaagafval	zoals	bij	hout,	panelen	zijn	herbruikbaar,	zowel	voor	kleine	
als	grote	toepassingen	door	te	koppelen	met	hendels.	Je	maakt	bekisting	
groter	of	kleiner	zonder	zaagafval	of	verlies	van	materiaal.

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
20 A C A C A+V C+V A+V C+V A+V C+V
25 B C B C+V B+V C+V B+V C+V B+V
30 A C A+V C+V A+V C+V A+V C+V
35 B C+V B+V C+V B+V C+V B+V
40 A+2V C+2V A+2V C+2V A+2V C+2V
45 B+2V C+2V B+2V C+2V B+2V
50 A+2V C+2V A+2V C+2V
55 B+2V C+2V B+2V
60 A+2V C+2V
65 B+2V

Panelen	20	-	60	&	25	-	65 hoogte	300	cm prijs

combinatie 
C

Geopanel star 20-60 (1057801) 10 x

-
Geopanel star 25-65 (1057802) 10 x
Geopanel hendel (1013262) 152  x
TOTAAL	GEWICHT
Halve	kolom	manueel	verplaatsen

slechts	132	kg
slechts	66	kg

Versteviging vanaf 40 cm aantallen prijs
verstevi-

ging
V

bekistingsstang	75	of	100	cm 3	x
-plaatmoer 120 6 x

versterkingsbar	200	cm 2 x

Kolommen 

bekisten in een 

handomdraai!

Enorme 

tijdswinst

1 persoon

1 kolom van 3m 

hoog

in 20 minuten

zonder kraan

kolom 3 m
1 persoon
20 minuten

zonder kraan

prijsvoorbeeld 20-60
STAR startpakket 3m

20 panelen 20-30-40-50-60
+ bijhorende nylon 

hendels 
+ afsluitkapjes

20 minuten

GeoTub: herbruikbare ronde bekisting
•	 Ronde	kolombekisting	diameter	25	cm	tot	100	cm.
•	 Makkelijk	en	zeer	snel	afstellen	van	ronde	kolommen,	zelfs	door	één	persoon,	zonder	kraan,	zonder	vrachtwagen.	
De	kunststof	elementen	op	elkaar	stapelen	en	vastzetten	door	de	rode	hendels	een	kwartslag	te	draaien.

•	 De	ronde	kolom	uitlijnen	m.b.v.	duw	en	trekschoren	en	volstorten.	
Afzonderlijke	adapters	om	de	duw-trekschoren	te	verankeren	aan	de	
bekistingselementen	zijn	verkrijgbaar.

•	 Ontkisten	gebeurt	zeer	eenvoudig	en	kan	eveneens	makkelijk	door	
1	persoon	en	zonder	kraan	of	vrachtwagen.

•	 Zeer	interessant	bij	industriebouw,	parkeergarages,	stallenbouw,	
algemene betonbouw, ...

•	 Zeer interessant bij renovaties en herstellingen van bestaande 
betonnen	kolommen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJS
kunststof 

herbruikbare ronde 
kolombekisting
vergelijk nu !

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

diameter
per	kolom	van	3	m normale 

prijs actieprijsart. vorm-
stukken

hendels art. 
1013262

ø	25	cm 1013259 10 x 56 x

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

ø	30	cm 1013260 10 x 56 x
ø	35	cm 1013261 10 x 64 x
ø	40	cm 1020089 10 x 64 x
ø	45	cm 1020090 10 x 72 x
ø	50	cm 1020091 10 x 72 x
ø	60	cm 1020092 10 x 72 x
ø	70	cm 1020093 10 x 80 x
ø	80	cm 1020094 10 x 90 x
ø	90	cm 1020095 10 x 98 x
ø	100cm 1020096 10 x 98 x

•	 Hoogte	van	elk	element:	60	cm
•	 Max.	storthoogte:	onbeperkt,	mits	te	werken	in	meerdere	
fases	/	max.	hoogte	per	stortfase:	afhankelijk	van	diameter

+
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Geopanel: bekisten in een handomdraai

Betonbalk op en tus-
sen metselwerk als 
drukverdeelbalk

Ringbalken op 
metselwerk

Vrijstaande kolommen
Betonnen kolom
ingegoten tussen metselwerk

Linteelbalken: mak-
kelijk afstellen van 
betonbalken boven 
ramen

Opgegoten balken: 
afstellen van de be-
tonrand + opgieten 
van betonbalk

Betonnen balken op 
betonplaat

Funderingsbalken
volle grond

Waarom	aan	de	slag	blijven	met	bekistingshout,	betonplex,	multiplex	?
Veel	werkuren	gaan	verloren	aan	het	afhalen,	verzagen,	schroeven	en	nagelen...	en	na	
slechts	een	paar	werven	is	al	het	bekistingshout	verloren.

Misschien	al	eens	over	nagedacht	om	om	over	te	schakelen	naar	Geopanel.
Waarom?	Combineer	de	voordelen	van	hout,	met	de	voordelen	van	een	systeembekisting.

•	 Lichtgewicht	(11	kg	per	paneel),	en	dus	manueel	te	hanteren
•	 Panelen	eenvoudig	te	koppelen
•	 Zeer hoge snelheid van afstellen
•	 Geschikt	voor	kleine	en	grote	toepassingen
•	 Makkelijk	door	elke	werknemer	te	gebruiken	(geen	specifieke	kennis	vereist)
•	 Allround	systeem,	te	gebruiken	voor	alle	betonwerken	waarvoor	u	nu	hout	gebruikt

Contacteer	een	van	onze	medewerkers	voor	een	producttraining.

Geopanel bekistingspakket
Bestaande	uit	16x	geopanel	basispaneel	120x60	cm	(en	bijhorende	hendels	en	afsluitkapjes)	
en	een	aantal	hoek-	en	passtukken,	zodat	u	2	hoeken	kan	maken.	Deze	set	stelt	u	in	staat	
om	bijvoorbeeld	makkelijk	balken	te	gieten,	of	ringbalken	waar	hoeken	in	gevormd	moeten	
worden	op	de	snelbouw.	Ook	het	storten	van	“zwevende”	hoekbalken	wordt	mogelijk.	

Deze	kit	stelt	u	in	staat	grotere	bekistingsprojecten	in	één	fase	af	te	werken.	Contacteer	ons	
voor meer informatie.

art. aantal omschrijving
1013263 16 Geopanel 120 x 60
1020106 2 Passtuk	20	x	60
1013268 2 Passtuk	25	x	60
1013266 2 Binnenhoek
1013267 2 Buitenhoek
1013262 208 Geopanel hendel
1013265 112 Geopanel stopje

Enkele van de vele afstelmogelijkheden van 
dit Geopanel bekistingspakket

10 m met 2 hoeken

10 m met 
2 wisselende hoeken

10 m zonder hoeken

Bluetooth	speaker
BLUEBULL

art.: 1129319

Bij bovenstaand pakket

= gratis Bluetooth 

speaker BLUEBULL

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ +
x2

Geopanel startkit + stapelbak - type 1250 x 850 x 600
Deze	startkit	kan	je	bijvoorbeeld	gebruiken	bij	het	bekisten	van	een	balk	van	4,80	m	lang	x	60	
cm	hoog,	of	gelijktijdig	2	kolommen	van	2,40	m	x	50	cm.

art. aantal omschrijving
1013263 8 Geopanel 120 x 60
1013262 96 Geopanel hendel
1013265 56 Geopanel stopje
1060531 1 Stapelbak	125	x	85	x	60

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Mechanische trilnaald
•	 Exclusief	ATS	(anti-twist-systeem)	zorgt	voor	een	langere	levenduur	van	de	slang.
•	 Zeer stevige connectie tussen motor en slang.
•	 Dubbel	versterkte	rubber	slang.
•	 Koolborstels	eenvoudig	bereikbaar.

Motor:
•	 Vermogen:	2300W
•	 Gewicht:	6,5	kg

Slangen:
•	 Lengte:	standaard	3	m
•	 (op aanvraag 1, 2, 4, 5 m)

Naalden:
•	 Rotatiesnelheid: 12000 tpm
•	 Diameter:	standaard	ø35mm
•	 (op	aanvraag	:	ø	28	/	ø	42	/	
ø	50	/	ø	57	mm)

•	 art.: 1083955

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Betonsilo staand model
•	 Stabiel	en	robuust	onderstel.	De	steunen	van	de	kubel	zijn	zowel	onderaan	als	bovenaan	
met	elkaar	verbonden,	dit	vermijdt	torsie	of	wringen	van	het	onderstel.	De	steunen	lopen	
volledig	door	tot	aan	de	bovenkant	van	de	kubel.

•	 Inhoud 200 liter - art. 1022560
•	 Inhoud 250 liter - art. 1023006
•	 Inhoud	300	liter	-	art.	1022561
•	 Inhoud 500 liter - art. 1023008
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel.

Ook verkrijg-

baar in verzink-

te uitvoering.

Betonsilo staand model - met schuif
•	 Betonsilo’s	staand	model,	met	opklapbare	schuif	
voor	makkelijke	zijwaartse	lossing

•	 Inhoud	300	liter	-	art.	1022563
•	 Inhoud 500 liter - art. 1022564
•	 Systeem:	onder-	of	zijwaarts	lossen	met	hendel.

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Ook verkrijg-

baar in verzink-

te uitvoering.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonsilo staand model met slurf
•	 Betonsilo’s staand model + slurf
•	 Inhoud 500 liter - art. 1022759
•	 Inhoud 800 liter - art. 1022760
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel	+	slurf	
voor	het	vullen	van	kolommen,	balken,	
wanden.

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonsilo liggend model / wiel / slurf
•	 Liggend model + wiel + slurf
•	 500 liter - art. 1092710
•	 750 liter - art. 1092711
•	 Liggend:	makkelijk	om	te	vul-

len, omwille van vulopening 
die laag bij de grond is.

•	 Onderwaarts	lossen	met	slurf,	
ideaal voor het vullen van 
diepere be-
kistingen	om	
de valhoogte 
van het beton 
te	beperken

•	 Te	openen	
met een wiel

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Tweesprong kraanketting met veiligheidshaken
•	 Ketting	GRADE	80
•	 Standaard	voorzien	van	ID-identificatieplaatje	en	veiligheidshaken.
•	 Optioneel	inkorthaken	te	verkrijgen
•	 Verschillende	afmetingen	verkrijgbaar

 
 
 
 

Viersprong kraanketting
•	 Ketting	GRADE	80
•	 Standaard	voorzien	van	ID-identificatieplaatje	en	
veiligheidshaken.

•	 Optioneel	inkorthaken	te	verkrijgen
•	 Verschillende	afmetingen	verkrijgbaar

art. omschrijving draagkrachten actieprijs
30° 60° 90° 120°

1011512 tweesprong 2 m 3,8
ton

3,5
ton

2,8
ton

2
ton

-
1011511 tweesprong	3	m -
1011510 tweesprong 4 m -

art. omschrijving draagkrachten actieprijs
30° 60° 90° 120°

1011509 viersprong 2 m 5,8
ton

5,2
ton

4,2
ton

3
ton

-
1011508 viersprong	3	m -
1011269 viersprong 4 m -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ook andere 
maten te 

verkrijgen
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Betonafwerkspaan Venus
•	 Aluminium	trilbalk	2	m	breedte	(op	aanvraag	1,5	m	en	2,5	m	verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor:	Honda	benzinemotor	GX25
•	 Totale	controle	door	dubbele	handgreep
•	 Profiel	90°	-	laat	trekken	toe
•	 Lichtgewicht:	18	kg
•	 art.: 1091519

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA
Omvormer:
•	 Aansluiting	voor	1	hoogfrequent-

naald
•	 Krachtige	machine	van	hoge	kwa-
liteit	voor	de	zware	betonwerken

•	 Omkasting	volledig	in	ABS.
•	 Input:	5A	-	50Hz	-	220V	-	1,2	kVA
•	 Output:	13A	-	200Hz	-	42V
•	 art.: 1028347 + 1022761

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA
Omvormer:
•	 2 aansluitingen voor trilnaalden
•	 Krachtige	machine	van	hoge	kwa-
liteit	voor	de	zware	betonwerken

•	 Omkasting	volledig	in	gepoeder-
coat staal

•	 Input:	9A	-	50Hz	-	220V	-	2,4	kVA
•	 Output:	26A	-	200Hz	-	42V
•	 Je	kan	twee	naalden	aansluiten	op	

deze omvormer.
•	 art.: 1022763 + 1022761

Hoogfrequenttrilnaalden VS
Naalden:
•	 Lengte slang: 5 m
•	 Lengte	stroomkabel:	10	m
•	 Hoogfrequentnaald	diameter	35	/	40	/	50	/	60	/	65	mm	
•	 Met thermische beveiliging
•	 Geschikt	voor	omvormer	VS	Euro	of	VS	Combi

art. omschrijving prijs korting
1121160 slang	+	naald	ø	38

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1022761 slang	+	naald	ø	50
1055007 slang	+	naald	ø	60
1055008 slang	+	naald	ø	65
1028347 omvormer combi
1022763 omvormer euro

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus
•	 Trilnaald	met	geïntegreerde	elektronische	omvormer
•	 Lengte slang: 7 m
•	 Lengte	stroomkabel:	15	m
•	 Deze	combinatie	naald,	elektronische	omvormer,	zorgt	ervoor	
dat	u	de	naald	gewoon	kan	gebruiken	op	
220V	-	CE-stekker,	zonder	een	ex-
terne	omvormer	te	gebruiken.

•	 Eenvoudig,	schokvast,	
licht in gewicht en 
toch voor zware 
werkzaamheden

art. omschrijving actieprijs
1091516 Runner	Plus	-	ø	38 -
1091517 Runner	Plus	-	ø	52 -

Betonafwerkspaan Zeus
•	 Aluminium	trilbalk	2	m	breedte	(op	aanvraag	1,5	m	en	2,5	m	verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor:	elektrische	motor	230V	/	50-60Hz
•	 Totale	controle	door	dubbele	handgreep
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	

duwen toe
•	 Gewicht:	19	kg
•	 art.: 1091525

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Betonafwerkspaan Pluton
•	 Aluminium	trilbalk	2	m	breedte	(op	aanvraag	1,5	m	en	2,5	m	verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor:	elektrische	motor	230V	/	50-60Hz
•	 Totale	controle	door	dubbele	handgreep
•	 Profiel	90°	-	laat	trekken	toe
•	 Gewicht:	19	kg
•	 art.: 1091522

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonafwerkspaan
•	 Trilbalk	2	m	breedte	(op	aanvraag	1,5	m	en	2,5	m	
verkrijgbaar)

•	 Transportgreep
•	 Makkelijk	te	onderhouden	en	de	steel	is	makkelijk	

demonteerbaar.
•	 Honda	benzinemotor	GX25
•	 Verstelbare	aluminiumboom	die	kantelt	dankzij	

draaihandgreep.
•	 Trilas,	gemonteerd	op	dubbel	kussenblok
•	 Hoogwaardige	en	flexibele	koppelingen	tus-

sen motor en trilunit.
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	

duwen toe.
•	 Lichtgewicht:	19	kg
•	 art.: 1000375

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Mechanische trilnaald
•	 Robuuste en beschermende behuizing rond de motor. 
•	 Zeer betrouwbaar
•	 Trilslang	kan	zeer	snel	worden	verwisseld	met	speciale	stelschroef
•	 Luchtinlaat	met	afneembare	stoffilter.

Motor:
•	 Vermogen:	2300W
•	 Spanning	230V	/	50-60Hz
•	 Gewicht:	5,7	kg

Slangen:
•	 Lengte:	3	m
•	 Trilnaald	ø	36	/	42	/	50	mm	(standaard	36)
•	 Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

•	 art.: 1000376

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Motordoorslijper K3000 Wet
•	 Zowel nat- als droogzagen
•	 Sterke	en	veelzijdige	elektrische	

doorslijpmachine.
•	 De	geavanceerde	elektronische	

overbelastingsbeveiliging, vari-
eert de hoogte van het toerental 
om	de	gebruiker	te	waarschuwen	
bij een dreigende overbelasting.

•	 De	snelvergrendeling	van	de	
spilas en een grote opening in de 
beschermkap	vereenvoudigen	
het wisselen van zaagblad.

•	 Motor:	230V	-	2700W	
•	 Blad:	350	mm
•	 Max. zaagdiepte: 125 mm
•	 Gewicht:	8,5	kg

art.: 1082878

• Snel (de)monteerbaar• Machine zowel te gebruiken voor droogzagen (met stofzuiger + unit) als nat zagen (met water aansluiting)

zaagblad 350 mm
inbegrepen
+ GRATIS
adapter voor 
stofafzuiging

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Doorslijper K3000 Cut & Break - 40 cm
•	 Unieke	door-

slijpmachine 
om te zagen 
tot 40 cm 
diep, d.m.v. 
‘stepcutting’.

•	 Ideale 
machine in 
verbouwings-
werken,	
betonwerken,	zagen	van	gleuven,	uitzagen	deur-	en	raamopeningen...

•	 Motor:	elektrisch	230V	-	2700W
•	 Geen	uitlaatgassen,	dus	ideaal	bij	verbouwingswerken.
•	 Blad:	2	x	230	mm
•	 Max. zaagdiepte: 40 cm

art.: 1057767ar
t.:

 1
01

81
45

zaagbladenset
2x 230 mm
inbegrepen
+ GRATIS
waterdrukvat

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Motordoorslijper K760 - 12,5 cm
•	 De	ideale	doorslijper	voor	de	wegenbouw,	klinkerwerken,	...
•	 DEX,	stofverwijderings-
systeem,

•	 X-Torq	motor	met	meer	
vermogen, minder uitstoot

•	 Active	air	filtration,	speciale	
luchtfiltering	in	4	stappen

•	 Antivibratiesysteem,	redu-
ceert	aanzienlijk	trillingen.

•	 Motor:	74cc	-	3700W	
•	 Blad:	350	mm
•	 Max. zaagdiepte: 125 mm
•	 Inclusief	zaagblad	350	mm	
-	Vari-Cut	S50

zaagblad 350 mm
inbegrepen

 + GRATIS
2de zaagblad

Vari-Cut S50 350 mm
+ waterdrukvat

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

art.: 1082874

RODIA boormotor 164 + statief
•	 Vermogen: 2000W
•	 Motor:	3-toeren
•	 Boorbereik:	ø	10	-	164	mm
•	 Boordiepte: standaard 400 mm
•	 Kolom	kantelbaar:	tot	45°
•	 Gereedschapopname:	1	1/4”	-	1/2”	combi	spindel
•	 Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boorgataanwijzer, 

boordiepte indicatie.
•	 Totaalgewicht:	26,9	kg
•	 Geleverd met gereedschapset, snelmontageset en 
gebruiksaanwijzing

•	 art.: 1118411

+ GRATIS
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 164 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voor ankergaten 
en doorvoeringen

Breekhamer 10,8 kg - SDS-MAX HM1213C

•	 Vermogen 1510 W
•	 Slagkracht:	18,6	J
•	 Slagen:	950-1900	s.p.m.
•	 12 instelbare beitelstanden
•	 360°	instelbaar	

zijhandvat
•	 +	koffer	en	zijhand-

greep

art.: 1045017

+ GRATIS
SDS-MAX
beitelset

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Boor- & breekhamer 7,5 kg - SDS-MAX DH40MEY(WS)

•	 Onderhoudsvrije	koolborstelloze	motor
•	 Vermogen 1150W
•	 Cap.	beton:	40	mm
•	 Slagkracht:	11	J

•	 Toerental:	1430	-	2850	t.p.m.
•	 Slagen:	250	-	500	s.p.m.
•	 AHB aluminium behuizing
•	 UVP	anti-vibratie	systeem
•	 +	koffer

art.: 1108108

+ GRATIS
boorhamer

DH26PB WS
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

54V - XR - Combihamer SDS+ DCH323T2-QW

•	 Elektronische	anti-rotatietechnologie	(UTC)
•	 Slagkracht	2,8	J
•	 Toerental:	980	t.p.m.
•	 Slagen:	4390	s.p.m.
•	 Cap:	hout	(30	mm)	/	beton	(28	mm)	
/	metaal	(13	mm)

•	 Voorzien van snelwisselboor-
houder

•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu
•	 +	koffer,	snellader	en	verstelbare	

zijhandgreep

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1131276

NIEUW

RODIA boormotor 130H / 130P + statief
•	 Vermogen:	2000W		/		motor:	3-toeren
•	 Boren	uit	de	hand	in	beton:	ø	10	-	40	mm
•	 Boren	uit	de	hand	in	baksteen:	ø	51	-	164	mm
•	 Boren	met	statief:	ø	10	-	132		/	164	mm
•	 Gereedschapopname:	1	1/4”	-	1/2”	combi	spindel
•	 Gewicht:	7,5	kg
•	 Inclusief	kunststof	koffer	en	gereedschapset

•	 Boorstatief	compact	incl.	glijstuk
•	 Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boor-

gataanwijzer, boordiepte indicatie.
•	 Geleverd met snelmontageset

•	 130H	-	art.:	1118406
•	 OF	130P	-	art.:	1118407
•	 Compact	statief	-	art.:	1118414

+ GRATIS
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
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Chemisch anker M50-PLUS - BOX actie
•	 Snel	uithardend	polyester	chemisch	anker	met	hoge	

prestaties.
•	 ETA	optie	7	goedkeuring	voor	toepassingen	in	onge-
scheurd	beton	voor	ankerstangen	diameter	8	tot	24.

•	 ETA	goedgekeurd	voor	metselwerk.
•	 Goedgekeurd	voor	bovenhoofdse	montage.
•	 Ontwikkeld	voor	de	meest	gebruikelijke	toepassingen:	
draadeind	en	wapening,	beton	en	metselwerk.

•	 Goedgekeurd	voor	gebruik	in	ongescheurd	beton.
•	 Goedgekeurd	voor	gebruik	met	standaard	commerciële	

draadeinden.

art. koker Aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20	kokers)

normale	prijs	/	
koker

actieprijs per 
koker	(afname	
per	20	stuks)

1104665 300	ml 20 st Contacteer ons 
voor uw beste prijs1104666 410 ml 20 st

20 kokers 
300 ml
-/st

+ GRATIS BOX

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie
•	 Snel	uithardend	vinylister	anker	met	hoge	prestaties.
•	 ETA	optie	1	goedkeuring	voor	ankerstangen	diameter	8-30	
en	wapening	diameter	8-32	in	gescheurd	en	ongescheurd	
beton.

•	 ETA	goedkeuring	voor	het	achteraf	plaatsen	van	wape-
ning.

•	 ETA	goedkeuring	voor	metselwerk.
•	 Goedkeuring	voor	water	gevulde	boorgaten.
•	 Goedgekeurd	voor	bovenhoofdse	montage.
•	 Ontwikkeld	voor	vrijwel	iedere	toepassing	draadeind	en	
wapening,	beton	en	metselwerk,	droge	en	water	gevulde	
boorgaten.

•	 Goedgekeurd	voor	temperaturen	vanaf	-10C.
•	 Goedgekeurd	voor	gebruik	met	standaard	commerciële	

draadeinden en wapening.
•	 Express	uitvoering	voor	snelle	uithardingstijden.
•	 Artic	uitvoering	voor	gebruik	in	zeer	koude	omstandig-

heden.

art. koker Aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20	kokers)

normale	prijs	/	
koker

actieprijs per 
koker	(afname	
per	20	stuks)

1104663 300	ml 20 st Contacteer ons 
voor uw beste prijs1104664 420 ml 20 st

20 kokers
300 ml
-/st

+ GRATIS BOX

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Startbox - chemisch anker C100-PLUS
•	 Snel	uithardend	vinylister	anker	met	hoge	prestaties.
•	 ETA	optie	1	goedkeuring	voor	ankerstangen	diameter	8-30	en	wapening	diameter	8-32	in	

gescheurd en ongescheurd beton.
•	 ETA	goedkeuring	voor	het	achteraf	plaatsen	van	wapening.
•	 ETA	goedkeuring	voor	metselwerk.
•	 Goedkeuring	voor	water	gevulde	boorgaten.
•	 Goedgekeurd	voor	bovenhoofdse	montage.
•	 Ontwikkeld	voor	vrijwel	iedere	toepassing	draadeind	en	wapening,	beton	en	metselwerk,	

droge en water gevulde boorgaten.
•	 Goedgekeurd	voor	temperaturen	vanaf	-10C.
•	 Goedgekeurd	voor	gebruik	met	standaard	
commerciële	draadeinden	en	wapening.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

Inhoud	medium	stockbox
4	kokers	-	C100-PLUS	420ml
1x	spuitpistool	CG-420
1x boorgat reiniging BR8-10 mm
1x boorgat reiniging BR10-14 mm
1x boorgat reiniging BR16-18 mm
1x	10	stuks	-	mengtuit	PS-M/M8-50
1x	10	stuks	-	mengtuit	PS-M8/M12-85
1x	10	stuks	-	mengtuit	PS-M12/M16-85
1x	blaaspomp	SMALL	BLOW	PUMP
art.: 1108292

Resipox epoxy voor betonreparaties
•	 Een	2-componenten	epoxy	troffelmortel	voor	snelle	duurzame	herstellingen
•	 Na	enkele	uren	is	een	herstelling	belastbaar.	
•	 Minimale	laagdikte	5	mm
•	 Goede chemische bestendigheid 
tegen	alkaliën,	aardoliederivaten,	
accuzuur, verdunde organische zuren, 
zouten en oplossingen

•	 Bijzonder	geschikt	voor	nivellering.
•	 Kleur:	zandkleur
•	 Inhoud:	5	kg
•	 art.: 1128808

Reparatie van o.a.:

NIEUW

afgesleten
vloeren

beschadigde
vloeren

beschadigde
uitzettingsvoegen

inwerken
van goten

afschuinen beschadigde
trappen

Sterker dan beton
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Kelderlichtschachten + kelderramen
(1)	Plaatsen	van	het	raamkozijn	tussen	de	bekistingspa-
nelen.	De	bekisting	kan	daarna	gevuld	worden	met	beton,	
zodat	het	kozijn	perfect	mee	ingestort	wordt.

(2)	Plaatsen	van	Mealuxit	vensterinzet.	Verschillende	
mogelijkheden:	draai-kipvleugel	comfort	vensterinzet,	
kipvleugel	met	E-glas	of	Iso	beglazing,	staalvensterinzet.

(3)	Achteraf	kan	een	kelderlichtschacht	aan	de	buitenzijde	
van	het	raam	geplaatst	worden.	Ook	hier	zijn	er	weer	
verschillende	types	mogelijk.	De	heldere	witte	kleur	zorgt	
voor	extra	reflectie-lichtinval	in	de	kelderruimte.

Verkrijgbaare afmetingen:
•	 Instortbreedtes:	standaard	-	30	cm	/	andere	muurdiktes	
op	aanvraag!

•	 Raamafmetingen:	80	x	60	cm	/	100	x	60	cm	/	100	x	80	
cm	/	100	x	100	cm

Grote voordelen:
•	 Zeer eenvoudige installatie
•	 Snelle	montage:	bevestig	bodemstuk	-	

pas de hoogte aan en bevestig met de 
“clamp”

•	 Preciese	hoogte-aanpassing	tijdens	de	
installatie,	zonder	extra	boorwerk.

•	 Hoogte-aanpassing	ook	mogelijk	na	
installatie.

•	 Ook	mogelijk:	installatie	op	kelder-isolatie!	
Dezelfde	procedure	maar	met	andere	
bevestigingspluggen.

•	 Waterdichte	installatie.	Kan	ook	gebruikt	
worden wanneer grondwater aanwezig 
is,	zonder	bijkomende	verstevigingen	of	
versterkingskits.

•	 De	lichtschacht	verdraagt	personenwa-
genverkeer*	(*met	aangepast	rooster)

Contacteer 
ons voor 
prijs en 

informatie

Noppenfolie
•	 Noppenfolie is het ideale membraan als bescherming van ingegraven ruimtes.
•	 Montageknoppen	en	afwerkprofiel	2m	ook	verkrijgbaar

art. breedte lengte normaal per rol 250 m² >	250	m²
1088466 1 m

20 m
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088465 1,5 m
1088468 2 m
1088467 2,4 m
1088469 3	m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1106758

Bindmachine voor betonijzer RT200

•	 Flexibel	qua	toepassingen	/	Hoge	autonomie
•	 Werkt	ook	ondersteboven	en	in	hoeken
•	 Storingsvrij	werken:	ook	bij	foutieve	bindingen	wordt	de	draad	geknipt
•	 Geoptimaliseerde accupositie voor betere balans
•	 In	12	standen	instelbare	bindsterkte
•	 Instelmogelijkheid	voor	2	of	3	slagen
•	 Inclusief	2	li-ion	14,4V	accu’s	3.0Ah
•	 art.: 1104617

+
Binddraad:
•	 Diameter:	0,8	mm	/	lengte:	100	m
•	 Gegalvaniseerd - art.: 1104621

200x

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonplaatser + houten steel
•	 Betonwerktuig	voor	het	wegtrekken	en	verdelen	van	het	gestorte	beton
•	 Lengte: 50 cm
•	 Hoogte: 12 cm
•	 Betonplaatser, geleverd met houten steel.
•	 art.: 1055040

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonhark
•	 Betonwerktuig	voor	het	wegtrekken	en	verdelen	van	het	gestorte	beton
•	 Lengte: 57 cm
•	 Hoogte:	13	cm
•	 art.: 1115470

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Verloren ronde bekisting met CRETCON HD - coating
•	 Standaardmaten	3	en	4	m,	af	te	korten	op	maat	-	andere	lengtes	op	aanvraag.
•	 Met	de	KARAT-coating	aan	de	binnenzijde	van	onze	verloren	bekisting	bekwamen	we	al	een	zeer	hoge	afwerkingsgraad,	maar	deze	wordt	nu	opge-
volgd	door	de	nieuwe	generatie	coating:	de	CRETCON	HD	coating.

•	 CRETCON	HD	-	coating:	m.b.v.	een	nieuw	procédé	is	er	aan	de	binnenzijde	van	de	bekisting	een	speciale	coating	aangebracht	over	het	gehele	
oppervlak.	Deze	coating	zorgt	voor	een	absoluut,	gladde	en	naadloze	afwerking	en	zo	bekomt	men	een	hogere	afwerkingsgraad	dan	alternatieve	
bekistingssystemen	op	de	markt

•	 De	CRETCON	HD	bekisting	heeft	een	certificaat	voor	de	hoogste	klasse	in	zichtbeton	(SB4)
•	 Dé	CRETCON	HD	-	coating	is	een	absolute	must	bij	het	storten	van	zichtbeton	of	in	situaties	waarbij	de	hoogste	normen	van	architectonisch	zichtbe-

ton gevraagd worden
•	 Steeds	voorzien	van	“rits”	om	achteraf	makkelijk	te	ontkisten

CRETCON	HD	voor	supergladde	
afwerking	gevraagd	bij	zichtbeton,	
architectonisch beton
(*	vanaf	ø	20	cm)

diameter binnenafwerking hoogte
3	m

hoogte
4 m

ø	15	cm glad 1003891 -
ø	20	cm Cretcon	HD 1002471 1044905
ø	25	cm Cretcon	HD 1003893 1044904
ø	30	cm Cretcon	HD 1043649 1044903
ø	35	cm Cretcon	HD 1070712 1070713
ø	40	cm Cretcon	HD 1011455 1068578
ø	50	cm Cretcon	HD - 1070714

Andere diameters, lengtes, etc... op aanvraag

Voorbeeld:	klasse	SB4Voorbeeld:	klasse	SB2

Glad-light : 
spiraalaftekening

Standaard	glad	:	
gladde	afwerking	door	

folie-inlage

Aangezien	ronde	betonnen	kolommen	bijna	altijd	ge-
bruikt	worden	voor	zichtwerk	hebben	wij	gekozen	om	
standaard	de	CRETCON	HD	-	uitvoering	te	verkiezen	
boven de glad-light en de glad uitvoering.

Werking	van	de	CRETCON	HD	-	coating:
•	 Een	nieuwe	gecertificeerde	binnencoating	CRET-
CON	HD	

•	 Deze	coating	zal	bij	een	eerste	contact	met	het	
beton	een	zuigende	werking	hebben

•	 Hierdoor	worden	luchtbelletjes	en	kleurverschillen	
aan	de	het	betonoppervlak	sterk	gereduceerd

•	 Daarna	geeft	de	coating	zijn	vocht	geleidelijk	terug,	
wat	ervoor	zorgt	dat	het	beton	aan	het	oppervlak	
zeer	sterk	kan	uitharden,	er	wordt	bijgevolg	een	
hoge	dichtheid	in	het	betonoppervlak	van	de	beton-
nen	kolom	verkregen

•	 Gevolg: esthetisch zeer mooi egaal resultaat, weinig 
kleurverschil,	weinig	luchtbelletjes	en	ook	kwalitatief	
beter	betonoppervlak	(harder)

•	 De	actieve,	zuigende	CRETCON	HD	coating	zorgt	
voor	een	tot	nog	toe	onbehaalbare	kwaliteit

Voordelen:
•	 Gecertificeerd	voor	zichtbeton	klasse	4	(met	
certificaat)

•	 De	nieuwe	maatstaf	voor	zichtbeton
•	 Zeer	glad	zichtbeton	zonder	bijkomende	kosten
•	 Zorgt voor een nog hogere dichtheid van het beton-
oppervlak,	en	maakt	het	oppervlak	dus	nog	harder,	
en bestendiger

•	 Verhoogt de slijtvastheid en de vorst-dooibesten-
digheid

•	 De	geïntegreerde	“rits”	zorgt	voor	een	probleemloze	
ontkisting.	De	verloren	bekisting	kan	na	ontkisten	
gebruikt	worden	als	“bescherming”	rond	de	pas	
gestorte	betonnen	kolom.

Ook	verkrijgbaar:	
Vierkante	en	rechthoekige	kokers	van	hoge	
kwaliteit.	Belangrijk:	ook	onze	vierkante	en	
rechthoekig	steeds	geleverd	met	buitenaan	
de	kartonnen	ronde	koker,	niet	enkel	folie-
omwikkeld!	Dit	om	vervorming	van	uw	kolom	
te vermijden.

Vierkante	kolommen:

Rechthoekige	kolommen:

Accessoires:

CRETCON	HD
	COATING

uitvoering voor 
zichtbeton - architec-

tonisch beton

Hoogste klasse

in zichtbeton!

(SB4)
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Zelfklevend membraan - Colphene 1500
Zelfklevend	membraan	samengesteld	uit	elastomeerbitumen.	De	bovenzijde	is	afgewerkt	met	
een	wortelwerende	polyethyleen	laminaatfilm.	De	onderzijde	is	afgewerkt	met	een	afstripbare	
siliconenfilm.

Toepassingen: 
•	 Keermuren
•	 Kelderwanden
•	 Ondergrondse	muren	&	funderingen	(*)
(*)	in	combinatie	met	noppenfolie

Verwerking: 
•	 Het	membraan	is	volledig	zelfklevend	
(langse	en	dwarse	naad	zelfklevend).	De	
ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd 
met	Elastocol	600.

Samenstelling:
•	 Inlage: geen
•	 Bovenzijde:	wortelwerende	laminaatfilm
•	 Onderzijde:	siliconenfilm
•	 Dekmassa	onder:	zelfklevend	elastomeer-

bitumen

Eigenschappen:
•	 Dikte:	1,5	mm
•	 Lengte:	10	/	20	m
•	 Gewicht:	14	kg	/	28	kg
•	 Breedte: 1 m 
•	 Treksterkte	lengte:	175	N/5cm	
•	 Treksterkte	breedte:	200	N/5cm	
•	 Breukrek	lengte:	225	%
•	 Breukrek	breedte:	190	%
•	 Vrije	krimp:	geen	waarde	bepaald
•	 Nagelweerstand lengte: 55 N
•	 Nagelweerstand breedte: 70 N
•	 Koude	buig:	-24	°C
•	 Verwerkingstemperatuur:	+5	°C
•	 Brandreactie: geen waarde bepaald

art. dikte breedte lengte
1127655 1,5 mm 1 m 10 m
1127656 1,5 mm 1 m 20 m

DIPEX 25 kg
Duurzame	bitumenemulsie	voor	bescherming	tegen	vocht.

Gebruik:
•	 Als	bescherming	tegen	vocht:	op	pleisterwerk,	metsel-
werk,	beton,	verse	cementbepleistering,	...

•	 Aangeraden:	2	lagen	aan	te	brengen,	3	strijklagen	
per	dag	zijn	mogelijk	(afhankelijk	van	poreusheid	van	
ondergrond)

•	 Aan te brengen met borstel, rol of pistool
•	 Eerste	strijklaag	beetje	verdunnen	om	makkelijker	te	
verwerken	

Kenmerken:
•	 Zeer	makkelijk	verwerkbaar
•	 Oplosmiddelvrij;	reukloos	en	milieuvriendelijk
•	 Waterafstotend maar toch ademend
•	 Bestand	tegen	alcohol,	zwakke	zuren	en	logen,	chemica-
liën	en	bacteriën

•	 Kan zeer lang bewaard worden, indien beetje stijf gewor-
den,	makkelijk	te	verdunnen	met	water

art. verpakking normaal per	stuk per	2	stuks per	18	stuks
1029200 emmer	25	kg - - - contacteer ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

G R AT I S
vo u w m e t e r  +

h a n d s c h o e n e nb i j  a f n a m e  va n  2  e m m e r s

Aquatek Labuthix 25 kg
Flexibele coating voor de waterdichting van 
beton	en	metselwerk.	Als	buitenafdichting	
tegen	bodemvochtigheid	en	drukkend	water.	
Latex-bitumen coating.

Gebruik:
•	 Langs de buitenzijde onder het maaiveld. 
Gebruiksklare,	flexibele	latex-bitumen	
emulsie als buitenafdichting van beton en 
metselwerk	tegen	bodemvochtigheid	en	
drukkend	water.

Voordelen:
•	 Scheuroverbruggend	
•	 Laag	verbruik	(2,5	kg/m²	op	beton	/										
4	kg/m²	op	metselwerk)

•	 Blijvend	flexibel	/	naadloos

Kenmerken:
•	 Gebruiksklaar	
•	 Gemakkelijk	aan	te	brengen	met	borstel
•	 Ook	verspuitbaar
•	 Vorstbestendig en resistent tegen 

dooizouten, chemische resistentie

Technisch:
•	 Waterresistentie: 8 bar

art. verpakking
1057164 emmer	25	kg

G R AT I S
z a n d s c h o p  +

h a n d s c h o e n e nb i j  a f n a m e  va n  2  e m m e r s

+

Koud verwerkbare primer - Elastocol 600
Koud	verwerkbare	primer	op	basis	van	bitumen	en	vluchtige	solventen.

Toepassing:
•	 Wordt	gebruikt	als	hechtlaag	voor	ondergronden	zoals
•	 beton,	hout	en	metaal	om	een	goede	hechting	van	zelfklevende	bitumineuze	producten	te	
verzekeren.

Verwerking:
•	 Wordt	in	één	laag	aangebracht	met	borstel,	verfrol	

of wisser op een zuivere en droge ondergrond, 
ontdaan van alle losse delen. 

•	 Volledig	laten	drogen	alvorens		het		zelfklevend		
waterdichtingsmembraan aan te brengen. Het 
waterdichtingsmembraan moet dezelfde dag worden 
geplaatst.  

•	 Verwerken	bij	een	ondergrondstemperatuur	boven	
+	5°C.

Samenstelling:
•	 Elastomeerbitumen,	vluchtige	solventen	en	harsen

Eigenschappen:
•	 Droogrest	(*):	26%	à	28%
•	 Volumemassa	bij	25°C	(*):	870	kg/m³
•	 Droogtijd	(*):	+/-	1u	afhankelijk	van	temperatuur	en	

relatieve vochtigheid
•	 Verbruik	(*)	:	+/-	0.8	l/m²
•	 Vlampunt:	+25	°C
(*)	indicatieve	waarde

Verpakking:
•	 Bussen	van	5L	en	30L
•	 Houdbaardheid	12	maanden	in	originele	verpakking.	 
Vorstvrij	opslaan	bij	een	temperatuur	van	+0°C,	
beschut tegen de zon.

Reiniging:
•	 Nat product: white spirit 

art. inhoud
1130424 5 liter
1126988 30	liter
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PVC aansluitbochten
Gebruik:
•	 In te metsen of mee in te storten in beton. - art.: 1000198

gas	(ø	110	mm)

telefoon	(ø	50	mm)

televisie	(ø	50	mm)

elektriciteit	(ø	75	mm)

water	(ø	110	mm)

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per	stuk -

per	3	stuks -
per	6	stuks -
per pallet
(12	stuks)

vraag 
prijs

Kenmerken:
•	 Gas- en waterdicht
•	 Makkelijke	toegankelijkheid	door	

ruime diameters
•	 5	gebogen	buizen	verankerd	via	
speciaal	ontworpen	klemsysteem

•	 Voorzien	van	afsluitkappen	om	te	
verhinderen dat beton in de door-
voeren loopt tijdens het storten.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Muurdoorvoer voor nutsleidingen - energiesteen
Gebruik:
•	 Te	plaatsen	tussen	de	bekisting,	mee	in	te	storten	in	beton.	Veel	
gebruikt	in	betonkelders.

•	 Breedte:	30	/	35	/	40	cm

Doorvoeren:
•	 ø110	(water)	/	ø75	(elektriciteit)	/	ø50	(telefoon)	/	ø50	(televisie)	/	ø110	(gas)
•	 Gas-	en	waterdicht	/	klemsysteem	van	de	buizen	specifiek	ontworpen	voor	goede	hechting	
met	beton	/	voorzien	van	moffen	met	rubberdichtingen	/	voorzien	van	afsluitkappen	om	
betoninloop tijdens het storten te verhinderen.

30	cm
35	cm
40 cm

Conta
cteer	o

ns	

voor uw prijs

Muurdoorvoer voor pvc buizen - mee in te storten
Gebruik:
•	 Te	plaatsen	tussen	de	bekisting,	mee	in	te	storten	
in	beton.	Veel	gebruikt	in	betonkelders.

Buitenzijde:
•	 Deze	bijzondere	doorvoermof	heeft	een	zeer	

goede hechting met het omliggende beton om-
wille	van	de	profilering	(waterkeerringen)	en	een	
grof	structuuroppervlak.

Binnenzijde:
•	 Voorzien van een centrale rubberen dichtingsring 

aan de binnenzijde van de doorvoer. Achteraf 
kan	men	pvc	buizen	geheel	door	de	instortmof	
schuiven.

Voordeel:
•	 Geen buizen exact afzagen om 

te passen in de mof, gewoon 
doorschuiven.

•	 Geen mofverbindingen in de 
afvoerbuis in de muur, hierdoor 
wordt	de	kans	op	lekkage	van	
de buis in de betonwand volledig 
vermeden.

AANRADER
top-

kwaliteit

art. omschrijving lengte prijs per	stuk per 20 
stuks per pallet

1010779 doorvoermof 110 24 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1010780 doorvoermof 125 24 cm
1010781 doorvoermof 160 24 cm
1010782 doorvoermof 200 24 cm
1010783 verlengstuk	110 6 cm
1010784 verlengstuk	125 6 cm
1010785 verlengstuk	160 6 cm
1010786 verlengstuk	200 6 cm

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	20	s
tuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Afdichting rondom muurdoorvoeren
Tangit	M3000,	is	een	systeem	voor	gas-	&	waterdicht	
afdichten	rondom	buizen	doorheen	metselwerk	of	beton.	
Na een diamantboring, wordt de doorgevoerde buis rondom 
afgedicht	met	M3000	expansieschuim.
Voor	toepassingen	met	drukkend	water	wordt	een	extra	
dichtingssok	(M4082)	mee	gebruikt.

Gebruik:
•	 Wanneer	men	achteraf	muurdoorvoeren	dient	te	maken:
•	 (1)	Diamantboring
•	 (2) Buis doorvoeren.
•	 (3)	Waterdicht	en	gasdicht	afdichten	tussen	de	muur	
en	de	buis,	mbv	schuim	(drukloze	toepassing)	of	mbv	
dichtingssok	en	schuim	(toepassing	met	waterdruk	-	tot	
10	meter	waterdruk)

Kenmerken:
•	 Waterdicht	in	combinatie	met	dichtsok
•	 Gasdicht	(druk	3	bar)
•	 Krimpt	niet	/	torsiebestendig
•	 Veroudering- en verrottingbestendig
•	 Na	5	minuten	snijdbaar	en	af	te	werken
•	 Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
•	 Voor	elk	type	buis	(pvc,	pe,	pp,	etc)

art. omschrijving
1059765 Tangit	M3000	expansieschuim
1059766 Tangit	M4082	dichtsok

(1) diamantboring
(2) plaatsen pvc buis 
(3)	afdichten	(a)	mbv	M3000

(a)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Muurkragen
EPDM	muurkragen	van	topkwaliteit,	voor	het	
rondom afdichten van in te storten buizen. Ver-
hindert	instromen	van	insijpelend	of	drukkend	
grondwater doorheen bodemplaat of wand 
(kelders),	of	vermijdt	uitstromen	van	water	
(zwembaden,	tanks,	putten,	…)

Topkwaliteit:
•	 Drukwaterdicht	tot	8	bar	(80	meter	water-
kolom)

•	 TUV	keuring
•	 Geschikt	voor	bouw-	en	industriële	toepas-

singen
•	 Flens	voorzien	van	een	unieke	driehoeksver-
steviging,	voorkomt	afscheuren	van	de	flens	
bij	instorten	of	beweging	of	druk	op	de	
buis achteraf

•	 Geribbeld	binnenprofiel	:	zorgt	voor	een	
afdichting	van	zowel	gladde	(kunststof,	
metaal) als ruwere buizen (gres, beton, 
etc…	)

•	 Het	buitenprofiel	van	de	klemband	is	zo	
ontwikkeld	dat	het	voor	een	perfecte	aan-
sluiting zorgt met het te storten beton

•	 2	stevige	roestbestendige	klembanden,	
die	verzonken	liggen	in	daarvoor	voor-
ziene groeven

Werkwijze:
•	 Muurkraag	overheen	de	buis	schuiven	

en positioneren in het midden van de te 
storten betonplaat of betonwand

•	 De	klembanden	aanspannen
•	 Muurkraag	instorten	(minstens	betondek-
king	van	3	cm)

NIEUW

art. diameter spanbereik
1128458 110 mm 107 - 121 mm
1128459 125 mm 122 - 140 mm
1128460 160 mm 157 - 179 mm
1128461 200 mm 199 - 224 mm

ook	ander	maten	verkrijgbaar



18

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt


























Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
•	 Constructievoegen	in	beton.
•	 Bij	kelders,	ondergrondse	parkeergarages,
•	 Waterreservoirs, zwembaden, watercol-

lectoren,
•	 Metrowerken,	...	alle	betonconstructies
•	 Onderhevig	aan	grote	waterdruk

Voordelen:
•	 Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
•	 Blijvend	actief:	tot	400%	zwelling
•	 Duurzaam	en	lost	niet	op	in	water
•	 Speciale	samenstelling:	uitgestelde	eerste
•	 Zwelling	-	voorkomt	een	voortijdige	uitzetting

Applicatie:
•	 Bentosteel net + nagelen
•	 Oneffen	ondergrond:	uitvlakken	met	Bento-stic	of	

verlijmen met swellseal mastic

Kenmerken:
•	 Dozen	30	meter:	6	x	5	meter
•	 Kleur: groen
•	 art.: 1057161

Injectie-kanaal	voor	het	dichten	van	stort-	en	hernemingsnaden	in	beton.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen 

in beton door het achteraf injecteren.
•	 Postinjectie	bij	kelders,	ondergrondse	parkeergarages,...

Voordelen:
•	 Uiterst eenvoudige plaatsing
•	 Kan	ook	verticaal	toegepast	worden
•	 Permanent	waterdicht	na	injectie
•	 Intelligent ontwerp van de slang:
•	 Sterke	steunspiraaldraad:	voorkomt	knellen	van	slang	tijdens	het	storten	van	beton
•	 Een	vliesmembraan:	voorkomt	infiltreren	van	beton,	steentjes,	cementmelk	tijdens	het	

storten
•	 Zeefmantel: vezels verschuiven tijdens injecteren op plaatsen waar beton niet goed aansluit

Applicatie:
•	 Beugels + nagelen
•	 Oneffen	ondergrond:	egaliseren	met	

swellseal mastic

Kenmerken van 1 kit:
•	 5 x 6 meter injectieslang
•	 2,5 m gewapende injectiepoort 

(snijden op maat)
•	 Blauwe	hoekstukjes:	10	st
•	 Bevestigingsbeugels: 100 st
•	 art.: 1022163

2,5 m 10 x 100 x

5 x 6 m

+

Spuitbare	zwelrubber,	ook	te	gebruiken	in	natte	omstandigheden	en	onder	water.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton. 
Ook	in	natte	omstandigheden	of	onder	water.	

•	 Naden en voegen tussen prefabbetonelementen.
•	 Afdichten van aansluitingen tussen beton en poutrels ...
•	 Afdichten rondom afstandhouders, buisdoorvoeren
•	 Afdichten	naast	en	tussen	waterkeerplaten

Voordelen:
•	 Eenvoudige	verwerking
•	 Hechting	op	beton,	staal,	pvc,	HDPE,	...
•	 Soepel	systeem	dat	zich	aanpast	aan	onef-

fenheid van de ondergrond
•	 Blijvend	actief:	tot	200%	zwelling

Kenmerken:
•	 Standaard	kokers	310	cc	-	art.:	1008931
•	 Standaard	worsten	600	cc	-	art.:	1008932
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Waterlek	
doorheen 
buisdoor-
voeren

Plug	zet	uit	bij	
contact met water

Toepassing:
•	 Afdichten	van	waterlekken	doorheen	buizen,	kabeldoorvoeren,	wachtbuizen	etc.
•	 Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat 
de	leidingen	werden	binnengebracht.	De	vezelprop	hardt	en	zet	uit	en	sluit	de	toegang	
doorheen de buis waterdicht af.

Voordelen:
•	 Unieke	kit	samengesteld	uit	een	1-component	polyurethaan	hars	met	versneller,	bescher-
mende	handschoenen	en	een	zak	met	polyester	vezels	voor	het	afdichten	van	waterlekken	
doorheen	buizen,	kabeldoorvoeren	en	wachtbuizen,	etc.

Inhoud van de KIT:
•	 Polyestervezelprop
•	 Plastic	handschoenen
•	 Mengzak
•	 Versneller en 1K - hars 
•	 art.: 1057163

Soepele	plug	gemaakt	uit	zwellend	polyurethaan	polymeer.	Bij	contact	met	water	ingesloten	
in	de	afstandhouder	zal	de	rubber	zwellen	en	de	opening	zo	afdichten.	Geschikt	voor	afstand-
houders uit plastic, beton en vezelcement. Tip: de plug eerst wat bevochtigen zodat deze 
gemakkelijker	in	de	buis	te	schuiven	is.

Voordelen:
•	 Zwellende	eigenschap	bij	contact	met	water	(4x	bij	zoet	water,	3.5x	bij	zout	water)
•	 Geschikt	voor	alle	afstandhouders	tussen	de	bekisting	met	

binnendiameter tot 22 mm
•	 Goede chemische weerstand, weerstaat petroleum, minerale 
en	organische	vetten	en	olieën.

•	 Conische	vorm	voor	eenvoudige	plaatsing

Kenmerken:
•	 Blauwe conische plug
•	 ø	22	mm	x	25	mm	lengte
•	 Verbruik:	1	of	2	pluggen	per	

afstandhouder
•	 Onbeperkt	houdbaar
•	 Verpakt	per	320	stuks
•	 art.: 1045362

Plug	zet	uit	bij	
contact met water

Waterlek	
doorheen 
beton

Uitgehard na 
3	minuten	of
30	seconden	(XF)

Uiterst snel hardende waterdichtingsmortel.
Aquatek	Plug:	uithardend	na	3	min
Aquatek	Plug	XF:	uithardend	na	30	sec

Toepassing:
•	 Stopt	onmiddellijk	doorsijpelend	water,	zelfs	onder	hoge	druk,	doorheen	barsten,	scheuren,	
grindnesten,	voegen	en	gaten	en	dit	in	alle	structuren	van	beton	of	metselwerk,	steen	en	
structuren	met	plaaster	bekleding.

Voordelen:
•	 Extreem	snelle	dichting
•	 Geen injectiemateriaal nodig
•	 Gebruiksklaar	(enkel	water	toe	te	voegen)
•	 Kan onder water aangebracht worden
•	 Perfecte	hechting	met	beton,	metselwerk
•	 Expansief:	permanente	dichting
•	 Chloridenvrij,	dus	geen	corrosievorming

Kenmerken:
•	 Plug	10	kg	-	art.:	1061440
•	 Plug	XF	10	kg	-	art.:	1061457



20

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

in 1 laag
herstellen tot ...

10
 m

m

50 mm

10
0 

m
m

Waterdichte	betonherstelmortel	met	hoge	sterkte.	Geschikt	bij	het	toepassen	van	kleinere	tot	
medium	laagdiktes.	Vezelversterkt,	en	polymeerverbeterd.

Maximale laagdikte in 1 tijd aan te brengen:
•	 Horizontaal:	100	mm	/	verticaal:	50	mm	/	plafond:	10	mm
•	 Bij	hogere	laagdiktes:	in	meerdere	lagen

Toepassing:
•	 Structurele	en	niet-structurele	betonherstellingen
•	 Opvullen	van	voegen	tussen	betonnen	delen,	prefab	elementen,
•	 Opstaande	voegen,	muur-	en	vloeraansluitingen
•	 Egaliseren	oppervlakken	(ruwe	afwerking)

Voordelen:
•	 Hoge	sterkte:	klasse	R4	(EN1504-3)
•	 Uitstekende	hechting
•	 Krimp gecompenseerd
•	 Zeer lage absorbtie, wel waterdamp-open
•	 Vries-, dooi en carbonatatiebestendig

Kenmerken:
•	 Standaard	kleur	=	grijs
•	 25	kg	-	art.:	1061450

Flexibele	2-component	coating	voor	de	waterdichting	van	beton	en	metselwerk.	Zowel	voor	
binnenals	buitenzijde	en	boven	of	onder	het	maaiveld.	Cementgebaseerde,	polymeerverbe-
terde coating.

Toepassing:
•	 Waterdichting	van	beton-	en	metselwerk	onderhevig	aan	beweging	of	trillingen
•	 Horizontale	en	verticale	toepassingen	in	kelders,	waterreservoirs,	tunnels,	zwembaden,	

vijvers, etc...

Voordelen:
•	 Zeer hoge waterresistentie: 15 bar
•	 Weerstaat	positieve	en	negatieve	waterdruk
•	 Blijvend elastisch
•	 Scheuroverbruggend
•	 Uitstekende	hechting
•	 Waterdampdoorlatend
•	 Vries- & dooibestendig
•	 Carbonatatieremmend

Applicatie:
•	 Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:
•	 Zak	23	kg	+	emmer	9	kg
•	 Kleur: grijs of wit
•	 A+B	=	32	kg	-	grijs	-	art.:	1061445
•	 A+B	=	32	kg	-	wit	-	art.:	1091530

Coating	en	mortel	voor	de	waterdichting	van	beton	en	metselwerk.	
Bruikbaar	aan	zowel	binnen-	als	buitenzijde	en	boven	of	onder	het	
maaiveld.	Cementgebaseerde,	polymeerverbeterde	waterdichtings-
mortels.

Toepassing:
•	 Waterdichting
•	 Horizontale	en	verticale	toepassingen	in	kelders,	waterreservoirs,
•	 Tunnels,	zwembaden,	vijvers,	etc...

Voordelen:
•	 Hoge waterresistentie
•	 Weerstaat	zowel	positieve	als	negatieve	waterdruk
•	 Uitstekende	hechting
•	 Makkelijk	aan	te	brengen
•	 Waterdampdoorlatend
•	 Vries- & dooibestendig
•	 Gebruiksklaar	(enkel	water	toevoegen)

Applicatie:
•	 Borstel, rol, spatel of te verspuiten

Impercem 10HB Impercem
voor ruwe ondergrond (renovaties)
bv.	afgekapte	muur,	gezandstraalde	

muur, niet gevoegde muur

voor	zuivere,	relatief	vlakke	muren	
(nieuwbouw)

bv.	mooi	opgevoegd	metselwerk
diklagig	aanbrengen	-	10	mm dunlagig aanbrengen - 2 mm

Zak	25	kg	-	grijs 1094308 1061446
Zak	25	kg	-	wit - 1092743

Aquatek	Impercem

Aquatek	Impercem	10	HB
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Injectiepomp
•	 Injectiepomp	230V
•	 Geschikt	voor	middelgrote	injectiewerken
•	 Trechter	2	liter
•	 Inclusief 5 meter injectieslang + lans
•	 Voorzien	van	drukregelaar	+	bypass,	mano-

meter
•	 art. 1132223

Packers

•	 Injectiepacker
•	 Afmeting:	D	13	x	110	mm
•	 Dubbele	rubber
•	 Aansluiting: standaardnippel
•	 Verpakking:	100	stuks
•	 art. 1132225

•	 Injectiepacker	met	schuifkoppeling
•	 Afmeting:	D	13	x	110	mm
•	 Dubbele	rubber
•	 Aansluiting:	schuifkoppeling
•	 Verpakking:	100	stuks
•	 art. 1132226

•	 Injectiepacker	1-day
•	 Afmeting:	D	13	x	115	mm
•	 Aansluiting: standaardnippel
•	 Verpakking:	100	stuks
•	 art. 1132227

•	 Injectiepacker	1-day	met	schuifkoppeling
•	 Afmeting:	D	13	x	115	mm
•	 Aansluiting:	schuifkoppeling
•	 Verpakking:	100	stuks
•	 art. 1132228

NIEUW

art.: 1132223

art.: 1132225

art.: 1132227

art.: 1132226

art.: 1132228

Injectie

Niet-structurele scheuren
•	 Polyurethaanhars	voor	het	afdichten	van	

bewegende, niet structurele scheuren.
•	 HA	Safefoam	NF	is	een	1-component	
polyurethaanhars.

•	 Na	uitharding	vormt	HA	Safefoam	NF	
een	inert,	flexibel	schuim	met	afgesloten	
celstructuur	en	zeer	goede	treksterkte	en	
hechting.

•	 HA	Safefoam	NF	kan	als	2-component	
systeem	met	een	verhouding	met	water	van	
1/1	worden	gebruikt	voor	het	injecteren	van	
droge scheuren.

•	 HA	Safefoam	NF	5	kg:	art.	nr.:	1111812

Scheuren en stortnaden
•	 Polyurethaan	injectiehars	met	hoge	presa-

ties voor het waterdichten van stortnaden 
en scheuren in betonconstructies.

•	 Ontwikkeld	voor	het	injecteren	en	dichten	
van	waterlekken	in	betonnen	structuren	
die onderhevig zijn aan zettingen en 
beweging.

•	 HA	Cut	CFL	AF	zijn	injectieharsen	van	
de volgende generatie met verbeterde 
waterdichte eigenschappen.

•	 Meng het hars met de benodigde hoeveel-
heid	katalysator.	Schudt	HA	Cut	Cat	AF	
goed	voor	gebruik.	Er	zal	geen	reactie	
plaatsvinden	tot	het	hars	in	contact	komt	
met water.

•	 HA	Cut	CFL	AF	5	kg:	art.	nr.:	1122900
•	 HA	Cut	Cat	AF	0,50	liter:	art.	nr.:	1122901

Handpompen
•	 Handpomp	voor	injectiewerken
•	 Injectieslang	30	cm	+	standaard	koppeling
•	 art. 1132219

•	 Handpomp	voor	injectiewerken
•	 Injectieslang	30	cm	+	standaard	koppeling
•	 Met aanzuigmechanisme voor het opzuigen van het injectiemiddel
•	 art. 1132220

•	 Handpomp	voor	injectiewerken
•	 Injectieslang	30	cm	+	standaard	koppeling
•	 Met	manometerset	voor	de	aanduiding	van	druk
•	 art. 1132221

art.: 1132219

art.: 1132220

art.: 1132221

NIEUW

NIEUW

Reiniging
•	 Washing	Agent	Eco	is	een	solvent-

mengsel voor het reinigen van de 
pompen.

•	 De	pompen	dienen	voor	injectie	gron-
dig te worden gespoeld met Washing 
Agent	Eco	om	het	systeem	te	drogen	
en te smeren.

•	 Washing	Agent	Eco	5	kg:																		
art. nr.: 1061537
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BETONFORM verloren bekisting
Kunststof	kanaalplaten,	te	gebruiken	als	verloren	bekisting.	
Makkelijk	bij	het	maken	van	gewapende	funderingsbalken,	...	
indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden.
Lengte:	270	cm	-	breedte:	240	cm	-	dikte:	10	mm

Kenmerken:
•	 Economisch	en	gemakkelijk	te	transporteren
•	 Makkelijk	te	bewerken	en	te	snijden	m.b.v.	een	breekmes	in	de	
richting	van	de	kanalen	en	met	een	cirkelzaag	op	de	dwarsrich-
ting	van	de	kanalen

•	 Snel	en	gemakkelijk	op	maat	/	in	vorm	te	brengen
•	 Te	verbinden	m.b.v.	wat	binddraad

Toepassingen:
•	 Bekisting	van	funderingsbalken	en	-zolen
•	 Bekisting	van	betondelen	in	alle	vormen
•	 Uitsparingen in vloerplaten

Werkwijze:
•	 Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
•	 De	BETONFORM	plaatsen
•	 Aanvullen met grond en beton storten

art.: 1064309

Kunststof 

verloren 

bekistingsplaat

Werkwijze:
(1)	Platen	op	maat	maken.	Lansheen	de	rib-
ben,	met	breekmes.	Haaks	op	de	ribben,	met	
zaagtafel.
(2)	Platen	bevestigen	aan	de	wapening.	Wape-
ning	voorzien	van	afstandhouders.	Best	type	AL.
(3)	+	(4)	Platen	aanvullen	met	zand
(5)	Bekisting	vol	storten	met	beton
(6) Resultaat

(1)

(2)
(3)

(4)

(6)

(5)

Bouwfolie - UCFolie
•	 Folie	geproduceerd	uit	low	density	polyethyleen
•	 Geproduceerd	conform	EN	13967
•	 Geproduceerd	op	werkelijke	dikte	met	als	maximum	

de toegelaten machinetolerantie
•	 Met	UCFolie	heeft	u	gegarandeerd	de	juiste	dikte	

van folie
•	 Norm:	NBN	EN	13967:2012
•	 Densiteit:	0,920	g/cm³
•	 Waterdichtheid:	2	kPa
•	 Brandklasse:	Euroklasse	F
•	 Scheurweerstand	-	lengte:	>14N
•	 Scheurweerstand	-	dwars:	>12N
•	 Treksterkte	-	lengte:	>0,17MPa
•	 Treksterkte	-	dwars:	>0,12MPa

Bouwfolie...	laat	je	niet	gerold	worden!

De	ene	folie	is	de	andere	niet.	Kleur,	gewicht,	dikte,	lengte	en	breedte....
allemaal	variabelen	die	kunnen	verschillen.

Waar	opletten	bij	de	aanschaf	of	controle	van	bouwfolie	? 
Koopt	u	in	kg	of	per	rol	?

De kleur
Bekijk	de	kleur	van	de	bouwfolie.	 
Hier	zijn	verschillende	schakeringen	in:
•	 Opaque:	NIET	transparant
•	 Transluzent:	weinig	tot	bijna	niet	transparant	(10-20%)
•	 Transparant:	Duidelijk	transparant,	niet	volledig	(90-98%)
•	 Helder	Transparant:	Zuiver	transparant	(100%)

Het gewicht  
Vergelijk	het	theoretische	gewicht	met	het	eigenlijke	gewicht	van	een	rol.		 
Soortelijk	gewicht	van	PE	=	920	kg/m³
gewicht	=	lengte(m)	*	breedte(m)	*	0,92	*	dikte(mm) 
bv.	55,2	=	6	*	50	*	0,92	*	0,2

De dikte van de folie
Je	kan	de	dikte	van	de	folie	als	volgt	snel	berekenen:	
•	 Weeg	de	rol	en	de	kern
•	 Trek	het	gewicht	van	de	kern	af	van	het	gewicht	van	de	rol
•	 Dikte	(mm)	=	gewicht	(zonder	kern)	/	densiteit(0,92)/	lengte(m)	/	breedte(m)

DECLARATION OF PERFORMANCE1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Bouwfolie UCFoliefolie geproduceerd uit low density polyethyleen
2. Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toelaat 

zoals vereist volgens artikel 11(4)
Zie punt 1 (vermeld op de verpakking en afgedrukt op het product)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie.

flexibele banen voor waterdichtingen – 
Kunststof en rubberbanen voor vochtwerende lagen4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 

distributeur: 

Uniconstruct cvbaParklaan 124  bus 2B-2300  Turnhout
5. Gemachtigde vertegenwoordiger:

Geen6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid:

NBN EN 13967 : 2012 – AVCP  3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 
NBN EN 13967: 2012 : Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., 

geïdentificeerd als genotificeerde FPC certificatie-instelling, onder registratienummer, 

voerde een certificatie van prestatiebestendigheid voor het product onder AVCP3, dit 

op basis van volgende elementen : Door de fabrikant uitgevoerda) Factory Production Controlb) Bepaling van het producttype

Distributeur 

www.uniconstruct.be

Uniconstruct cvba

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 4m x 50m
100µ

Dikte

200m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 6m x 50m
100µ

Dikte

300m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 4m x 50m
200µ

Dikte

200m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 6m x 50m
200µ

Dikte

300m²
Totale
oppervlakte

art. omschrijving dikte breedte lengte
1122794

Bouwfolie - 
UCFolie

100µ 4 m 50 m
1122795 200µ 4 m 50 m
1122796 100µ 6 m 50 m
1122797 200µ 6 m 50 m
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Waterkeerplaat VERZINKT op rol
•	 Handig	voor	transport	/	plaatsing	
•	 Veel minder naden
•	 Minder overlappingsverlies
•	 Lengte	rol:	30	m
•	 Hoogte:	20	cm	/	30	cm

Kunststof waterkeerplaat op rol
•	 Waterkeerplaat	voor	het	afdichten	van	betonvoegen
•	 Warmte-	en	koudebestendige	band	die	zich	makkelijk	laat	buigen	en	afwikkelen.
•	 Het	oppervlak	is	geribbeld	langs	beide	kanten,	zodat	er	moeilijk	water	kan	pas-

seren en voor een goede hechting van het beton
•	 Geen	gevaar	voor	verwonden	aan	scherpe	kanten,	makkelijk	door	te	snijden
•	 Kunststof	kan	niet	roesten

•	 Hoogte (a): 15 cm
•	 Dikte	(b):	5	mm
•	 Lengte: 25 m

Voegbanden zonder dilatatiekern

Voegbanden met dilatatiekern

art. hoogte prijs per	rol	30	m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1000165 20 cm - - - -1003199 30	cm -

art. type a
(mm)

f
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

i
(mm)

prijs per	rol	25	m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1060148 A 190 190 15 80 3,5 11 Contacteer ons 
voor uw beste prijs1059093 A 240 240 15 100 4,5 11

1064144 A	320 320 20 150 6,0 11

art. type a
(mm)

k
(mm)

f
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

prijs per	rol	25	m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1060149 D	190 190 10 15 70 3,5 Contacteer ons 
voor uw beste prijs1057028 D	240 240 20 15 80 4,0

1064145 D	320 320 20 15 100 5,0

•	 Voegbanden voor stortnaden 
•	 Doel:	creëren	van	een	waterbarrière	in	de	hoeken	

van aangrenzende betonnen componenten. Ze 
zijn	geschikt	voor	gebruik	in	de	meest	waterhou-
dende	en	waterdichte	constructies,	geschikt	om	
een	waterdruk	te	weerstaan	van	zowel	binnen	
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

•	 Voegbanden voor stortnaden 
•	 Doel:	creëren	van	een	waterbarrière	in	de	hoeken	

van aangrenzende betonnen componenten. Ze 
zijn	geschikt	voor	gebruik	in	de	meest	waterhou-
dende	en	waterdichte	constructies,	geschikt	om	
een	waterdruk	te	weerstaan	van	zowel	binnen	
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

art. omschrijving prijs per	25	lm*
normaal

per 
rol

1132231 kunststof	waterkeerplaat	op	rol - -

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Conta

cteer	o
ns	

voor 

hoeveelheden
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Zigzagstoelen (t.e.m. 38 cm hoogte)
•	 Metalen	afstandhouder	type	zigzag	die	geplaatst	wordt	tussen	de	onder-	en	de	boven-
wapening.	Verschillende	hoogtes	verkrijgbaar,	naargelang	de	dikte	van	de	betonplaat.	
Stabliele	zigzagvorm	om	het	kantelen	bij	het	betreden	of	opleggen	van	bovenwapening	
tegen te gaan. 

•	 Lengte: 2 m

Binddraad
•	 Gegloeide binddraad
•	 Dikte:	1,27mm
•	 Verpakking:	5	kg	per	rol

art. omschrijving per eenh. per	stuk per 20 >	50
1002759 binddraad	(1	rol	van	5	kg) - - - -

Bindlassen en draadbinder
•	 Superhandige	lusjes	om	op	een	snelle	

manier wapening te binden
•	 Dikte:	1,2	mm

•	 Draadbinder	voor	het	snel	kunnen	op-
spannen en binden van de bindlassen.

art. omschrijving per eenh. per	stuk per 20 >	50
1002343 bindlassen 10 cm (1000 st)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1002351 bindlassen 12 cm (1000 st)
1002409 bindlassen 14 cm (1000 st)
1003457 bindlassen 16 cm (1000 st)
1002515 draadbinder	(stuk)

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	50	ro
llen

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	50	ro
llen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

A-stoelen (t.e.m. 25 cm hoogte)
•	 Metalen	afstandhouder	type	A-stoel	

die geplaatst wordt tussen de 
onder en de bovenwapening. 
Verschillende	hoogtes	verkrijg-
baar,	naargelang	de	dikte	van	de	
betonplaat. 

•	 Lengte: 2 m

art. hoogte prijs*		
per 20 lm

per	pak
(= 10 st)
(= 20 lm)

per	25	pak-
ken	(=	500	

lm)
per pallet

pallethoe-
veel-

heden
1043494 5 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

2000 m
1043495 6 cm 2000 m
1043496 7 cm 2000 m
1029358 8 cm 2000 m
1043498 10 cm 2000 m
1029359 12 cm 1600 m
1043501 14 cm 1200 m
1043502 16 cm 1200 m
1043504 18 cm 800 m
1043506 20 cm 800 m

andere	maten	ook	mogelijk	op	aanvraag
beschikbaar	van	3	tot	25	cm	(per	cm	hoogteverschil)

art. hoogte prijs*		
per 50 lm

per	pak
(= 25 st)
(= 50 lm)

per	10	pak-
ken	(=	500	

lm)
per pallet

pallethoe-
veel-

heden
1000148 5 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

3200	m
1002975 6 cm 2800 m
1003433 7 cm 2400 m
1000149 8 cm 2000 m
1000150 10 cm 1600 m
1000151 12 cm 1200 m
1003441 14 cm 1200 m
1003443 16 cm 1200 m
1002473 18 cm 800 m
1000154 20 cm 800 m

andere	maten	ook	mogelijk	op	aanvraag
beschikbaar	van	3	tot	16	cm	(per	cm	hoogteverschil)

van	18	tot	38	cm	(per	2	cm	hoogteverschil)
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Afstandhouders 2 m - type AL2 (horizontaal)

•	 Kunststof	afstandhouder	type	AL/2	voor	opleggen	van	onderwapening	van	de	betonplaat,	
met zijdelingse uitsparingen voor goede betondoorstroming.

•	 Lengte van de afstandhouders: 2 m
•	 Ook	andere	maten	op	aanvraag	verkrijgbaar.

art. beton-
dekking

prijs
*per	100	lm

afname 
100 lm

afname 
10 x 100 lm per pallet pallethoe-

veelheden
1000159 25 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

4200 m
1000160 30	mm 3600	m
1003391 40 mm 2400 m
1003393 50 mm 1440 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afstandhouders 2 m - type AL1 VOL (horizontaal)

•	 Kunststof	afstandhouder	type	AL/1	voor	opleggen	van	onderwapening	van	de	betonplaat,	
zonder	zijdelingse	uitsparingen,	voor	gebruik	op	volle	grond,	zachte	ondergrond.

•	 Ideaal	als	alternatief	op	de	klassieke	betonregels	of	betonblokjes,	vanwege	een	veel	
lager	gewicht.	(rekenvoorbeeld:	Wanneer	men	een	pak	AL1	=	50	stuks	op	de	schouder	
meeneemt	in	de	bouwput	kan	men	een	oppervlakte	van	
100 m² wapening voorzien van afstandhouders. Hiervoor 
heeft	u	in	vergelijking	+/-	200	betonblokjes	nodig...	of	
maw	280	kg.)

•	 Lengte van de afstandhouders: 2 m
•	 Ook	andere	maten	op	aanvraag	verkrijgbaar.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. beton-
dekking

prijs
*per	100	lm

afname 
100 lm

afname 
10 x 100 lm per pallet pallethoe-

veelheden
1091870 25 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

4200 m
1045323 30	mm 4200 m
1091871 40 mm 2400 m
1091872 50 mm 1440 m

Afstandhouders 2 m - type ZZ (horizontaal)

•	 Kunststof	afstandhouder	type	ZZ	voor	opleggen	
van	onderwapening	van	de	betonplaat.	Stabiele	
heavy-duty	afstandhouder	dankzij	bredere	basis,	
makkelijk	begaanbaar	zonder	risico	op	omvallen,	
hoge	belastbaarheid.	Optimale	betondoorstroming	
en vermijden van rechtlijnige scheurvorming door 
zz-vorm,	minder	contactpunten	met	de	kist.

•	 Lengte van de afstandhouders: 2 m
•	 Andere	maten	op	aanvraag	verkrijgbaar.

art. beton-
dekking

prijs
*per	100	lm

afname 
100 lm

afname 
10 x 100 lm per pallet pallethoe-

veelheden
1000161 25 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

5000 m
1000162 30	mm 5000 m
1003399 40 mm 3200	m
1003401 50 mm 3840	m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

zz-vorm zorgt voor een betere 
betoninstroom, minder kans op 
nesten

Onderlegplaatje / dikteplaatje open
•	 SB	Polysterol	stelplaatje	70	x	70	mm,	met	een	draagkracht	van	7,5	ton	/	plaatje
•	 Zeer	handig	hulpmiddel	bij	het	uitlijnen	en	of	plaatsen	van	bekistingen,	betonelementen,	

prefabbeton, ...
•	 Montageplaat, montagehulp
•	 Met opening van 22 mm

art. dikte verpakt
per

prijs per 
pak*

per 
pak

per	3
pakken

per 6 
pakken

1000186 2 mm 250 st Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1000187 3	mm 250 st
1000188 5 mm 125 st
1003479 10 mm 125 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Onderlegplaatje / dikteplaatje gesloten
•	 SB	Polysterol	stelplaatje	70	x	70	mm,	met	een	draagkracht	van	7,5	ton	/	plaatje
•	 Zeer	handig	hulpmiddel	bij	het	uitlijnen	en	of	plaatsen	van	bekistingen,	betonelementen,	

prefabbeton, ...
•	 Montageplaat, montagehulp

art. dikte verpakt
per

prijs per 
pak*

per 
pak

per	3
pakken

per 6 
pakken

1003481 2 mm 250 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1003483 3	mm 250 st
1003485 5 mm 125 st
1027454 7 mm 125 st
1003487 10 mm 125 st
1027456 15 mm 50 st
1003489 20 mm 50 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	6	pa
kken

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	6	pa
kken

Verloren randbekisting
•	 Lengte: 3 m /	verzinkt	staal

Makkelijk betonplaten afstellen:
•	 Deze	verzinkte	randbekisting	wordt	geplaatst	op	de	snelbouw	onder	welfsels	of	predallen.
•	 De	voet	van	de	plaat	bedraagt	13	cm	waardoor	de	randkist	altijd	
voldoende	onder	het	welfsel	zit	en	tegelijk	dienst	doet	als	een	
soort	“glijfolie”.		Dit	systeem	randbekisting	zorgt	ervoor	dat	de	
druk	van	welfsels	gelijkmatig	verdeeld	wordt	over	de	hele	muur,	
de	welfsels	of	predals	liggen	niet	op	enkele	betonijzers.

Tijds- en kostenbesparend:
•	 Makkelijk	en	zeer	snel	te	plaatsen	
•	 Geen hout meer verzagen
•	 Onmiddellijk	juiste	vloerdikte
•	 Ontkisten	niet	meer	nodig

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	100	
stuks

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

hoogte 17 cm 21 cm 23 cm
art. 1002607 1002609 1002777

prijs	per	stuk Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
promotieprijs

per 100 st
>	100	st

*	prijzen	geldig	tot	einde	voorraad
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Wachtstavendozen metaal
Toepassing:
Voor het verbinden van 2 betonelementen die in 
verschillende fases worden gestort. Bij de eerste 
fase	wordt	de	wachtstavendoos	tegen	de	bekis-
ting bevestigd, waar later het tweede betondeel 
moet	aangestort	worden.	Na	het	ontkisten	van	
de	betondelen	van	de	eerste	fase,	kan	deze	
wachtstavendoos	zeer	makkelijk	opengemaakt	
worden,	waarna	de	betonijzers	naar	buiten	kun-
nen geplooid worden, zodat ze aan de wapening 
bevestigd	kunnen	worden	tijdens	de	tweede	
bekistingsfase.

Lengte van de dozen: 125 cm

De	lengte	van	de	wapeningsijzers	
binnen de doos bedraagt 40 x de 
wapeningdiameter:
ø	8	=	32	cm
ø	10	=	40	cm
ø	12	=	48	cm

art.
diameter 

wape-
ning

breedte 
box

afstand 
tss 

beugels

prijs per 
lm

per 10 
stuks

per	30	
stuks

per
pallet

1055044 ø	8	mm 55 mm 15 cm
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1055045 ø	10	mm 55 mm 15 cm

art.
diameter 

wape-
ning

breedte tss 
beugels	/

breedte box

afstand 
tss beu-

gels

prijs per 
lm

per 10 
stuks

per	30	
stuks

per
pallet

1055123 ø	8	mm 6	/	9	cm 15 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1055124 ø	8	mm 9	/	12	cm 15 cm

1055126 ø	10	mm 6	/	9	cm 15 cm

1055127 ø	10	mm 9	/	12	cm 15 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

storting 
2de fase

storting 
1ste fase

wachtwapening 
naar buiten 
plooien

deksel
verwijderen

Afstandhouder DUO
•	 Duo	wandafstandhouders.
•	 Deze	afstandhouders	zijn	makkelijk	voor	het	
gebruik	in	wanden	bij	een	dubbele	wapening.	
Ze	zorgen	voor	een	juiste	betondekking	tussen	
de	kist	en	de	wapening	EN	ze	zorgen	voor	de	juiste	afstand	tussen	de	twee	opstaande	
wapeningen	onderling.	De	netten	blijven	ook	beter	staan	bij	het	plaatsen	van	de	dubbele	
wapening.

•	 Verpakking:	100	stuks
•	 Betondekking:	15	mm	tot	40	mm
•	 Voor	wanden	van:	150	-	200	-	240	-	250	-	300	-	350	-	400	mm

prijsvoorbeeld
muur 30 cm

dekking 30 mm

- / 100 stuks
per 100 st: - 10 %

per 10x100 st: - 15%

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kunststof bekistingsbuis + toebehoren
•	 Indien	de	breedte	van	uw	kolom,	wand	of	balk	niet	overeenstemt	met	één	
van	de	standaardmaten	van	de	bekistingsbuisjes	hiernaast,	kan	u	
steeds	zelf	uw	afstandhouders	maken	door	deze	buisjes	
op maat te zagen.

•	 Opgeruwd	oppervlak	voor	betere	
hechting

•	 Inwendige opening: Ø 22 mm
•	 Lengte: 2 m

(1)	De	gezaagde	bekistings-
buis	kan	voorzien	worden	
van	de	gewone	konus	(SK),	
die	na	ontkisten	eventueel	
verwijderd	wordt.	De	
vrijgekomen	bekistingsbuis	
kan	afgedekt	worden	met	de	
stoppen	(ST),	en	de	gaten	
kunnen	opgevuld	worden	
met snelzettende mortel.

(2) Voor waterdichte 
toepassingen,	gebruik	de	
waterdichte	konus	(RK),	
voor	de	waterdichte	konus	
RK,	bestaan	de	afdekkapjes	
(RST).	In	de	buis	brengt	u	
de	rubberen	dop	DS	aan.

pvc	buis	RSR

(1) (2)

RK

RST

DS

ST

SK

art. omschrijving verpakt	
per

prijs per 
pak* per	pak per 10 

pakken per pallet

1002235 opgeruwde	pvc	buis	RSR 50 st
(100 lm)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1002237 konus	SK 500 st
1003355 stop	ST	(passend	in	RSR) 1000 st
1003353 konus	RK 250 st
1010735 stop	RST	(passend	op	RK)	 500 st
1002863 rubber	dop	DS 500 st

Afstandhouders 14 cm - voorgemonteerd
•	 Vaak	worden	binnenmuren	gemetst	met	snelbouwblok-
ken	van	14	cm	breed.

•	 Betonstructuren	zoals	balken	en	kolommen	moeten	
bijgevolg	ook	vaak	deze	breedte	hebben	daar	ze	
onder,	tussen	of	bovenop	deze	snelbouwblokken	
gegoten worden.

•	 Voor deze toepassingen stellen we voorgemonteerde 
afstandhouders	ter	beschikking.

•	 Makkelijk	bij	gebruik	met	geopanel.	
(zie bijlage)

•	 Ideaal	voor	het	storten	van	balken	
van 14 cm breed.

•	 Ideaal	voor	het	opgieten	van	balken	
op snelbouw.

•	 Ideaal	voor	het	maken	van	kolommen	van	14	cm	breed.

art. breedte verpakt
per

prijs per	pak	
(150 st)

per 
pak

per 10
pakken per pallet

1062185 14 cm 150 st Contacteer ons 
voor uw beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

14 cm
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Afstandhouder UNI (verticaal)
•	 Afstandhouder	clip	voor	betonijzer,	handig	voor	gebruik	
in	kolommen,	wanden,	balken,	waarbij	opstaande	
wapening	weg	moet	gehouden	worden	van	de	kist.	
Standaardmodellen:	wapening	Ø	4	-	Ø	14.

art. beton-
dekking

verpakt
per prijs per	pak* per 

pak
per 10
pakken per pallet

1003413 15 mm 1000 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1003415 20 mm 500 st
1000157 25 mm 500 st
1000158 30	mm 250 st
1003203 35	mm 200 st
1003417 40 mm 125 st
1003419 50 mm 100 st

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	10	p
akken

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afstandhouder voor grote diameters
UNI-20 (verticaal)
•	 Afstandhouder clip voor betonijzer, handig 
voor	gebruik	in	kolommen,	wanden,	balken,	
waarbij opstaande wapening weg moet 
gehouden	worden	van	de	kist.	Modellen	met	
zeer	groot	klembereik:	wapening	Ø	6	-	Ø	20.

art. beton-
dekking

verpakt
per

o.a. 20 mm 250 st
1104201 25 mm 250 st
1091850 30	mm 125 st

o.a. 35	mm 125 st
o.a. 40 mm 125 st
o.a. 50 mm 50 st
o.a. 60 mm 250 st

1064375 75 mm 250 st

Conta
cteer	o

ns	

voor 

uw condities

(afstandhouders	UNI	gebruikt	
in	kolom,	wand,	balk,	...)

(bekistingsbuisjes	gebruikt	in	wand-
bekisting,	balken,	kolommen)

Waterdichte bekistingsbuisjes
•	 Bekistingsbuisjes	in	1	stuk	gegoten	PE
•	 Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
•	 Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
•	 Verschillende	lengtes	voor	verschillende	wanddiktes
•	 Steeds	voorzien	van	2	stoppen

art. nr. breedte verpakt
per

prijs per 
pak

per 
pak

per 5
pakken per pallet

1003201  15 cm 100 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1000136  20 cm 100 st
1000137  25 cm 100 st
1000138  30	cm 100 st
1003357  35	cm 50 st
1003965  40 cm 50 st

Andere	afmetingen	verkrijgbaar	op	aanvraag	!
Steeds	200*	of	100**	stopjes	inbegrepen	in	de	prijs	!





Zone voor het aanbrengen van zwel-
rubber	Swellseal	Mastic,	zie	pag.	18

AANRADER

Afstandhouder ASK (horizontaal)
•	 Afstandhouder clip voor wapening 
•	 Ø	4	-	Ø	16,	met	clipsysteem	voor	vastklikken	van	betonijzer.

art. beton-
dekking

verpakt
per prijs per	pak* per 

pak
per 10
pakken per pallet

1000155 25 mm 500 st Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1000156 30	mm 250 st
1003425 40 mm 250 st

Andere	afmetingen	verkrijgbaar	op	aanvraag	!

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

>	10	p
akken

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Waterdichte bekistingsbuisjes
•	 Bekistingsbuisjes	in	1	stuk	gegoten	PE
•	 Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
•	 Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
•	 Verschillende	lengtes	voor	verschillende	wanddiktes
•	 Steeds	voorzien	van	2	stoppen

art. nr. breedte verpakt
per

prijs per 
pak

per 
pak

per 5
pakken per pallet

1069629  15 cm 100 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1069630  20 cm 100 st
1069631  25 cm 100 st
1069632  30	cm 100 st
1069633  35	cm 100 st
1069634  40 cm (20+20 cm) 100 st
1069635  45 cm (20+25 cm) 100 st
1069636  50 cm (25+25 cm) 100 st

Andere	afmetingen	verkrijgbaar	op	aanvraag	!
Steeds	200	stopjes	inbegrepen	in	de	prijs	!





+

=
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Deze	brochure	richt	zich	uitsluitend	tot	personen,	bedrijven	en	instellingen	die	de	aangekochte	
producten	uitsluitend	in	het	kader	van	hun	beroepswerkzaamheid	gebruiken.	Deze	brochure	richt	
zich	niet	tot	particulieren.	Prijzen	excl.	21%	btw,	excl.	bebat,	excl.	recupel	en	zonder	verbintenis.

V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo
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Vacuümunit universeel 230V - 135 kg
•	 Geschikt	voor	vastzuigen	en	verplaatsen	van	poreuze	en	niet-poreuze	tegels
•	 Met	de	vacuümklem	is	het	eenvoudig	om	zware	tegels	te	verplaatsen.	De	unit	maakt	ge-
bruik	van	blowervacuüm	zodat	ook	het	opnemen	van	poreuze	tegels	geen	probleem	is.

•	 Voorzien	van	2	handgrepen	voor	manuele	opname	en	van	een	hijsoog	voor	de	kraan
•	 Standaard	geleverd	met	een	zuignap	400	x	600	mm.
•	 Optioneel:	zuignap	400	x	300	mm	-	met	een	draagkracht	van	80	kg.
•	 Motor:	1400W	-	230V
•	 Max.	hefvermogen:	135	kg
•	 Eigen	gewicht:	20	kg

handgrepen

centraal 
hijsoog

DEMO
vraag 

demo op 
werf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ar
t.:

 1
07

00
77

Mikasa trilstamper MTX-60

De	“extra	large”	trillingsdempers	voorkomen	overmatige	
trillingen	op	de	armen	van	de	bediener.	De	benzine-
kraan	en	de	stopknop	bevinden	zich	direct	aan	de	
bedieningshendel zodat men in een noodgeval 
de	machine	zéér	eenvoudig	tot	stilstand	kan	
brengen.	Een	standaard	hijsoog	op	de	machine	
en	een	optionele	transportkar	voor	de	machine	
vergemakkelijken	het	opheffen	en	transport	van	de	
trilstamper.
•	 Minder uitlaatgassen en lawaai
•	 Dubbel	ingebouwd	gepatenteerd	luchtfilter
•	 Gemakkelijk	starten	van	motor	door	automatische	

decompressie
•	 Nieuw ontworpen hexagonale stampvoet voor een hogere 

stabiliteit.

MTX-60
motor Honda	4-takt
vermogen 3,0	PK
afm. plaat (l x b) 340	x	285	mm
trilkracht 1480	kg
gewicht 63	kg art.: 1022694

Mikasa trilplaat MVH-120GH (vooruit/achteruit)
•	 Trilplaat	hoge	kwaliteit	Mikasa
•	 Uitermate	geschikt	voor	de	zwaar-
dere	werken.

•	 Hoge	loopsnelheid	en	trilkracht
•	 Betere	werking	tegen	hellende	opper-
vlaktes	tot	35%

•	 Bij	gebruik	hijshaak	hangt	machine	
volledig	vlak

MVH-120GH
art. 1022692
motor Honda benzine
vermogen 5,5	PK
afm. plaat (b x l) 59 x 40 cm
trilkracht 2500	kg
gewicht 118	kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Ook verkrijgbaar 
in diesel

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kunststof rijplaten

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per	6	stuks -
per	10	stuks -
per	20	stuks -

•	 Handige	rijplaten	voor	gebruik	op	de	werf,	geen	
indrukking	van	banden	of	rupsen	in	gras	of	zand,		
geen schade aan gras, ...

•	 Sterk	en	flexibel,	roest	en	rot	niet,	eenvoudig	te	
reinigen

•	 Voorzien	van	2	handvaten	voor	makkelijke	
plaatsing,	34	kg	per	stuk	-	kan	door	1	persoon	
gedragen worden

•	 Dikte:	15	mm
•	 Breedte: 75 cm
•	 Lengte:	3	m
•	 art.: 1020122

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluminium oprijplaten

Aluminium oprijplaten type BO
•	 Professionele	oprijplaten	van	hoge	kwaliteit
•	 Geschikt	voor	licht	tot	zwaar	materieel,	machines	en	
voertuigen	tot	6800	kg

•	 Meer	flexibiliteit	voor	het	laden	van	zware	voertuigen	
met luchtbanden of rupsbanden (rubber)

•	 Zonder	rand	=	groter	loopvlak
•	 Geschikt	voor	brede	banden

NIEUW

art. type lengte breedte hoogte
min	/	max draagkracht gewicht

cm cm cm kg	/	paar kg
1128586

BO

196 35 45,6	/	55,5 2600 2 x 12
1128587 196 35 45,6	/	55,5 4000 2 x 15
1128588 265 35 62,3	/	75,7 1900 2 x 15
1128589 265 35 62,3	/	75,7 3000 2 x 19
1128590 265 38 62,3	/	75,7 5200 2 x 25
1128591 311 35 73,4	/	89,1 2200 2 x 20
1128592 313 38 71,9	/	87,7 3800 2 x 27
1128593 324 50 75,7	/	92,0 6500 2 x 46
1128594 356 35 84,3	/	102,3 1800 2	x	23
1128595 358 38 82,8	/	100,9 3100 2	x	31
1128596 365 50 85,6	/	104,0 5400 2 x 46
1128597 365 50 86,3	/	104,7 6800 2 x 55

Mikasa trilplaat MVC-F70H

•	 Trilplaat	hoge	kwaliteit	Mikasa
•	 Hoge	loopsnelheid	en	trilkracht
•	 Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en 

vuil.
•	 Bij	gebruik	van	een	hijshaak	hangt	de	machine	helemaal	vlak.
•	 Watertank	en	rubbermat	optioneel	leverbaar.

MVC-F70H	
art. 1000393
motor Honda	benzine	GX160
vermogen 5,5	PK
afm. plaat (l x b) 51 x 42 cm
trilkracht 1500	kg
gewicht 73	kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs


