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Steenlijm voor dragende muren - PU700

Filterbox

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.

Naast de gebruikelijke Dryfast stofzakken is er nu ook een unieke filterbox FB300
beschikbaar, die niet alleen aangesloten kan worden op de Dryfast DAF en TTV
serie, maar ook op andere merken hogedruk axiaal ventilatoren met een slangaansluiting van Ø 300 mm en een luchtverplaatsing tussen 2000 en 4000 m³/u.

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

NIEUW

Indien er geen ruimte of de mogelijkheid is om de stoffilterzak te gebruiken, is er nu wel de
mogelijkheid de filterbox te plaatsen.Het unieke van deze sterke kunststof Dryfast filterbox is
dat de filtercombinatie zelf samengesteld kan worden voor diverse toepassingen.
• Voor stofbeheersing in de bouw- en renovatiemarkt zal een filterbox samengesteld kunnen
worden met een G4 grofstof cassettefilter en een F9 fijnstof cassettefilter.
• Voor renovatiewerken in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en de voedingsmiddelenindustrie, kan de filterbox samengesteld worden met een G4 grofstof cassettefilter, F9
fijnstof cassettefilter en een HEPA-filter.
• Daarnaast kan de filterbox uitgerust worden met een koolstof cassettefilter voor allerlei
vormen van geurbestrijding in de renovatiemarkt, bouw- en schildersmarkt en de industrie.
• Verschillende filters beschikbaar; G4, F9, HEPA en koolstof
• De DAF2500 is met een koolstoffilter te gebruiken voor geurbeheersing
• Kan eenvoudig met een hogedrukreiniger schoongemaakt
worden
• Te gebruiken voor overdruk- en onderdruk toepassingen
• Geschikt voor binnen- en buitenopstelling (buiten
alleen uitblazend)
• Compleet geleverd met 30 cm aansluitslang Ø 300
mm en 2 slangklemmen

• INHOUD: 880 ml - art.: 1059631
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Proxxon gereedschapskoffer
• Gevulde ABS-kunststof koffer (L-BOXX)
• Proxxon steek - ringsleutel: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
• Proxxon doppenset: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 + nodige
sleutels en verlengstukken
• 2 ratelsleutels: 10x13 - 17x19
• Inbussleutelset / Torx-sleutelset / Knipex universele tang en waterpomptang / bankhamer ...
• Schroevendraaierset 7 stuks
• Voltage tester
• art.: 1156877
L-BOXX
System L102
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Topcon RL-H5A horizontaallaser
•
•
•
•
•
•
•

Zelfnivellerende horizontaallaser
Werkbereik 800 m
Incl. ontvanger LS-80L
Heroplaadbaar batterijpack
Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
Waterdichtheid: IP 66
art.: 1084027
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5 JAAR
GARANTIE

KOFFER +

laser RL-H5A
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij

Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE
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Betonverwijderaar

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie

• Verwijdert betonresten zonder schade achter te laten.
• Als je vaak met beton werkt, dan weet je dat beton ook terechtkomt op plaatsen waar je het niet wil hebben. Bijvoorbeeld op
gereedschap, materieel zoals mixers en pompen, schilderwerk en
bouwmaterialen zoals bakstenen of tegels.
• Zoutzuur is dan een oplossing, maar dat tast oppervlaktes behoorlijk aan. Daarnaast zijn de dampen van
zoutzuur slecht voor je gezondheid.

• 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.
• 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 omstandigheden.

Kenmerken:
• Verwijderen van uitgehard beton op
metaal, kunststof, schilderwerk, baksteen
en andere bouwmaterialen
• De ondergrond wordt niet aangetast
• Makkelijk aan te brengen met een
lagedrukspuit
• Veilig te verwerken
• Bij spoeling met water blijven er geen
schadelijk resten achter
• Inhoud: 5 liter
• art.: 1160622

20 kokers
300 ml
-/st

+ GRATIS BOX

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

koker

aantal

1104663
1104664

300 ml
420 ml

20 st
20 st

ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20 kokers)

normale prijs /
koker

actieprijs per
koker (afname
per 20 stuks)

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Mortelolie UC - transparant

Compaktuna

Compaktuna PRO

Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, betere
verwerkbaarheid.
Bij gebruik in mortel:
• Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
• Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de
mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
• Volumewinst door invoeren van luchtbellen.
Bij gebruik in beton:
• Betere mengbaarheid en vibratie: geen
zand- of grindnesten.
• Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan
gewone beton.
• Waterbesparing: betere water/cementfactor
Kenmerken:
• Dosering mortel: 50cc per 50kg
cement
• Dosering beton: 25cc per 50kg cement
• 10 liter - art.: 1092989

• Een stabiele, witte kunststof van vloeibaar hars, bijzonder samengesteld en afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor cement, kalk,
gips e.d. Compaktuna veredelt en verbetert alle mortels en verwekt
in deze, gemengd in het aanmaakwater,
talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die
totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte
toepassingen bieden.

• Compaktuna PRO is als specifieke composietsamenstelling met
zijn buitengewone eigenschappen een primeur voor bouw en
industrie, een voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen dat
de voornaamste troeven van Compaktuna PRO
zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdichtheid, zijn zeer goede verwerkbaarheid en
zijn opvallende flexibiliteit welke resulteert in
een licht verwerkbare mortel met een groot
standvermogen.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Eigenschappen:
• Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal
sterker dan gewone mortel.
• Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op
schouwmantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
• Elastisch: buigzame - taaie mortel is mogelijk.
• Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars
gebonden.
• Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met
Compaktuna voldoet aan EN 12004.
• Waterdicht / Vet-, olie- en benzinevast.
• 5 liter - art.: 1089509

Eigenschappen:
• Uitzonderlijke waterdichtheid
• Zeer goede verwerkbaarheid
• Opvallende flexibiliteit
• 5 liter - art.: 1089511

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Solventvrije ontkistingsolie VRC

Curing Compound TR Clear

Rubio Elastocoat

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van
plantaardige oliën. Mag zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te
vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten
van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische
betonelementen, werfgebruik en voor
GEOPLAST bekistingspanelen.

Transparante nabehandeling voor betonvloeren van zeer hoge kwaliteit - op basis van harsen.
Toepassingsgebieden:
• Een spoelmiddel met een hoog oplossend vermogen voor niet
uitgeharde polyurethanen.
• Vervangt aceton, methyleenchloride
en andere gebruikelijke reinigingsmiddelen.
• Lage toxiciteit.
Technische kenmerken:
• Densiteit: 0,9 kg/l
• Vlampunt: > 39°C
• Drager: Solvent Nafta
• Kleur: transparant - geen vergeling
• Uitzicht na applicatie: wetlook met
lichte glans
• Droog na 2 à 4 uur. Doorharding na
24 uur, afhankelijk van temperatuur
en ventilatie.

• Een hoogvisceuze bitumenrubber coating op emulsie basis.
• Rubio Elastocoat wordt toegepast als waterdichte laag op daken,
funderingen, betondekken, kelders en balkons.
• Kleur: bruin - wordt zwart bij droging.

• Gladde welfsels en breedplaatvloeren
• Afsluitingen
• Balken en kolommen
• Wandelementen, kelders,
gietmuren
• 25 liter - art.: 1017920

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• 25 liter - art.: 1101403

Eigenschappen:
• Waterdicht en luchtdicht
• Goede hechting op diverse ondergronden:
• Mineraal: steen, beton, …
• Kunststoffen: PVC, polyester, PU,
EPDM, TPO, …
• Metalen: koper, Zink, Aluminium,
staal, RVS
• Blijvend elastisch (1000%)
• Beschermt tegen corrosie
• Gemakkelijk aan te brengen
• Basis: emulsie op basis van bitumen,
rubber en lijmtoevoegingen
• Kleur: zwart bij droging
• Consistentie: semi-vloeibaar
• Densiteit: 1,01 kg/L
• 5 liter - art.: 1164064

Rubio® Sil-O-Crème Facade

Afdichting rondom muurdoorvoeren

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.

Gebruik - bij diamantgeboorde muurdoorvoeren.
Wanneer er geen kunststof muurdoorvoeren geplaatst werden vooraf, of wanneer men achteraf een buisdoorvoer wil plaatsen
doorheen beton, of muur (bv. renovaties) kan men gebruik maken van de Tangit M3000. 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.
Contacteer ons

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
• 10 kg - art.: 1104876
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Gebruik:
• Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
• Diamantboring
• Buis doorvoeren
• 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 / Wringbestendig
• 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.
1059765
1059766

omschrijving
Tangit M3000 expansieschuim
Tangit M4082 dichtsok

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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UC Gunfoam Low Expansion

Gun & Foamcleaner

Rectavit Easy Fix

• Professioneel, duurzaam, fijncellig, 100% (H) CFK vrij isolatie- en montageschuim
op basis van vochtverhardende polyurethaan dat snel doorhardt en goede hechtingseigenschappen bezit.
• Binnen en buiten in bouwen industriesector voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
• Perfect en nauwkeurig doseerbaar in combinatie met
purpistool.

• Speciaal ontwikkeld werd voor de
efficiënte inwendige en uitwendige
reiniging van schuimpistolen en reiniging van vers
gemorst schuim.
• Verwijdert al het vers
gemorste schuim
• Reiniging in- en
uitwendig van het
pistool
• art.: 1028995

Geschikt voor:
• Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR,
XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)
• Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur
of houten raamwerk
• Verlijmen van cellenbetonblokken
• Plaatsen van elektriciteitsdoosjes

ACTIE

Toepassing:
• Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitvoegen en naden zoals aansluitingen tussen muur en
plafond en bij prefabelementen.
• Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
• Het opvullen van monteeren stelruimten zoals tussen
raam- en deurkozijn en
muur.
• Inhoud: 750 ml
• art.: 1164062
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Rectavit Fast Forward

Rectavit Fast Forward

Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en
moeilijke materialen.
Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en
polystyreen.

Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en
moeilijke materialen.
Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen.

Eigenschappen:
• Kleeft onmiddellijk
• Geen wachttijden
• Zeer hoge aanvangshechting
• Lange open tijd
• Goede eindsterkte
• Aandrukkracht bepaalt de eindsterkte
• Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
• Toepasbaar op alle ondergronden
• Geen vullend vermogen, zwelt niet na
• Inhoud: 500 ml
• art.: 1112489

Eigenschappen:
• Kleeft onmiddellijk
• Geen wachttijden
• Zeer hoge aanvangshechting
• Lange open tijd
• Goede eindsterkte
• Aandrukkracht bepaalt de
eindsterkte
• Enkel- of dubbelzijdig aan te
brengen
• Toepasbaar op alle ondergronden
• Inhoud: 22,1 liter
• art.: 1112491

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Voordelen:
• 30% tijdswinst in vergelijking
met de traditionele systemen
• Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, zeer snelle
afrwerking
• Pleisteren na 1u
• 1 bus = 35 kg poederlijm
• 1 bus = 17 m² plaatmateriaal
• 870 ml - art.: 1156878

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• Ook verkrijgbaar:
• Easy Fix Turbo
• 750 ml - art.: 1179397
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• Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch,
luchtdicht en dampremmend membraan vormt.
• Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...
• Met de borstel aan te brengen
• Vezelversterkt
• Verbruik : +/- 1 kg/m²
• Kleur: blauw (zwart
na droging) / wit
(aanvraag)
• Emmer 5 kg - art.
1121386

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Belgafoil IN Pleisteraansluitfolie

Belgaseal 600-310

Luchtdichte, dampremmende en overpleisterbare raamaansluitfolie
voor de luchtdichte aansluiting tussen schrijnwerk en pleisterwerk aan
de binnenzijde van het raam. Door zijn uitgekiende design is deze folie
uitrekbaar en vormen eventuele bouwbewegingen geen gevaar voor lekken in de luchtdichting. De folie is aan één zijde van een hoogwaardige
kleefstrook voorzien waarmee de folie op het schrijnwerk bevestigd kan
worden.

Hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Uitermate
geschikt voor het duurzaam luchtdicht verkleven van de verschillende Belgafoil types op allerhande ondergronden zoals bijvoorbeeld
metselwerk, beton en hout. De oppervlaktes waarop verlijmd wordt
moeten proper, droog en draagkrachtig zijn. Stof, olie en loshangende
delen dienen verwijderd te worden. Door zijn specifieke samenstelling
kan deze lijm ook gebruikt worden op licht vochtige (niet
natte!) ondergronden.

Kenmerken:
• Scheurvastheid, langsrichting: 304N / 5 cm
• Scheurvastheid, dwarsrichting: 50N / 5 cm
• Rek vr breuk, langsr.: 23% /dwarsr.: 134%
• Toelaatbare totale vervorming: 5% van de niet gekleefde foliebreedte
• WDD - stroomdichtheid: 0,96 g/m² x d
• Luchtdichtheid: an =< 0,1
• µd-waarde: ca 39 m
• Waterdichtheid: > 3000 mm
art.
• Brandgedrag: B2
1088634
• Toelaatbare temperatuur: -40°C - +80°C
1088635
• Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
1088636
1088637
1088638

breedte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

lengte

Kenmerken:
• Schatting netto verbruik per worst van 600 ml: ø 8 mm
= ± 12 m
• Houdbaarheid: 12 m (droog/vorstvrij)
• Worst - 600 ml: art.
1088643
• Koker - 310 ml:
art. 1103484

30 m

Belgafoil BLACK Raamaansluitfolie

Belgafoil SA-L Pleisteraansluitfolie

Zwarte, volvlaks zelfklevende, overpleisterbare en vochtvariabele luchtdichtingsfolie met een slagregendichtheid groter dan 1050 Pa. Hierdoor is de folie uitermate geschikt voor raamaansluitingen aan de
buitenzijde en/of ALU-gevelbouw met verminderd risico op condensatie of
schimmelvorming. Een probleem dat zich in sommige gevallen wel kan
manifesteren indien men gebruik maakt van een niet vochtvariabel membraan (zoals EPDM, butyl, tape, enz ...).

Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en
buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een versterkte folie-vlies
combinatie. De uit 4 vlakke lagen samengestelde folie heeft een vochtvariabele  µd-waarde. De onderzijde van de folie is over de volledige breedte
voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvoudige en
compleet verborgen inbouw van de bepleister- en overschilderbare folie
mogelijk maakt, zonder bijkomende verlijming aan de (vlakke!) metselwerk
ondergrond. Indien u een extra kleefstrook wenst aan de bovenzijde van
de folie voor een zijdelingse bevestiging aan het raamprofiel, kies dan voor
Belgafoil SA.

Kenmerken:
• Kleur: zwart
• Productopbouw vezels/folie: combinatie van PET-vlies en PA-folie
• Lijm: acrylaatlijm
• Gewicht: ca. 400 g/m²
• Dikte: ca. 0,65 mm
• Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerelateerd aan de niet-gekleefde
foliebreedte
• Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
• Slagregendichtheid: > 1050 Pa
• Waterdichtheidsfolie: ok
• Waterdichtheidsklasse: W1
art.
• µd-waarde: 0.48 = µd = 12m
1122670
• UV-stabiliteit: 3 maanden
1122671
1122672

breedte
100 mm
150 mm
200 mm

lengte
25 m

Kenmerken:
• Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerelateerd aan de niet-gekleefde
foliebreedte
• Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
• Slagregendichtheid: > 1050Pa
• Waterdichtheidsklasse: W1
• µd-waarde: 0.48 = µd = 12m (vochtvariabel)
art.
• Brandgedrag: Klasse E
1116027
1116028
1116029
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breedte
100 mm
150 mm
200 mm
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lengte
25 m
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Zigzagstoelen (t.e.m. 38 cm hoogte)

Houten piketten 100 cm

• Metalen afstandhouder type
zigzag die geplaatst wordt
tussen de onder- en de
bovenwapening. Verschillende
hoogtes verkrijgbaar. Stabliele
zigzagvorm om het kantelen bij
het betreden of opleggen van
bovenwapening tegen te gaan.
• Lengte: 2 m

• Zeer stevige houten piketten voor
uitzetten van bouw, afstellen
vloerplaten, ...
vooraf verzaagd en aangepunt.
• art.: 1003289
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Actievoorwaarden

1000148
1002975
1003433
1000149
1000150
1000151
1003441
1003443
1002473
1000154

5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

prijs*  
per 50 lm

per pallet

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 16 cm (per cm hoogteverschil)
van 18 tot 38 cm (per 2 cm hoogteverschil)

pallethoeveelheden
3200 m
2800 m
2400 m
2000 m
1600 m
1200 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m

normaal
per 100 stuks - 15%
per 200 stuks - 20%
per 400 stuks - 25%

-

-

Afstandhouder in beton
• Betonblokje dat dient als afstandhouder voor de onderwapening van een betonplaat in
volle grond. De afmetingen zijn zo dat de wapening nooit overheen het betonblokje kan
schuiven.
• Afmetingen (lxbxh): 20 x 8 x 4 cm
• 1 pallet: 1200 stuks
• art.: 1000182
8 cm

hoogte

per 10 pakken (= 500
lm)

UITZONDERLIJKE
PALLETVOORWAARDEN!!
CONTACTEER ONS

art.

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

20

4

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

cm

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%)

Bouwfolie
UCFolie
folie geprodu
ceerd

Rolafmeting
Dikte

Eigenschap

omschrijving
Bouwfolie UCFolie

4

dikte
100µ
200µ
100µ
200µ

breedte
4m
4m
6m
6m

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m

ceerd uit low

Densiteit

uit low density

polyethyleen

4m x 50m
100µ
200m²

density polyethy

6m x 50m
100µ
300m²

4m x 50m
200µ
200m²

6m x 50m
200µ

300m²

>0.17

MPa

>0.12
NPD

Distributeur
Uniconstruct
cvba

www.uniconst

ruct.be

1.

DECLARAT
Unieke identif
icatiecode

ION OF PERF
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Bouwfolie
folie geprod
UCFolie
uceerd uit
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y polyethyleen
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artikel 11(4) ander element dat
de identificatie
van het bouwp
Zie punt
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Scheurwe
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MPa Declaratie
g/cm³
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F
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F
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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)

Totale
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oppervlakte
UCFolie
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Voordeelpakket metselwerken
Pakket bestaande uit:
• 1000x Isolatieplug + spouwanker:
Mono isolfix NT - 10x180x300 (= 4x 250 st)
• 1x SDS+ boor 9,5 x 310 mm
• 8x aluminiumtape - 50 m
• 2x DPC folie 10 cm x 30 m
• 2x DPC folie 15 cm x 30 m
• 2x DPC folie 30 cm x 30 m
• 2x DPC folie 60 cm x 30 m
• 3x mortelolie UC - transparant - 10 liter

aantal
1000
1
8
2
2
2
2
3

omschrijving
Mono isolfix NT - 10x180x300
SDS+ boor 9,5 x 310 mm
Aluminiumtape - 50 m
DPC folie 10 cm x 30 m
DPC folie 15 cm x 30 m
DPC folie 30 cm x 30 m
DPC folie 60 cm x 30 m
Mortelolie UC - transparant - 10 liter

Voordeelpakket steenverlijming
s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

ACTIEPAKKET

art.
1053377
1121418
1160630
1002699
1002701
1002551
1002557
1092989

aantal
1000
1
8
2
2
2
2
1

Voordeelpakket bouwchemie
Pakket bestaande uit:
• 6x mortelolie UC - transparant - 10 liter
• 2x Compaktuna - 5 liter
• 1x ontkistingsolie - 10 liter

Pakket bestaande uit:
• 1000x Isolatieplug + spouwanker:
Mono isolfix NT-L - inox - 180x250 (= 4x 250 st)
• 1x SDS+ boor 9,5 x 310 mm
• 8x aluminiumtape - 50 m
• 2x DPC folie 10 cm x 30 m
• 2x DPC folie 15 cm x 30 m
• 2x DPC folie 30 cm x 30 m
• 2x DPC folie 60 cm x 30 m
• 1x handmortelpomp nr. 2

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

art.
1149451
1121418
1160630
1002699
1002701
1002551
1002557
1106435

Pakket bestaande uit:
• 4x Inspectieput ø250x410P - ø110x4 MK (UC103) OF
inspectieput ø250x500P - ø110x4 ZK (UC403)
• 8x stop 110 mm
• 1x aansluitbocht (110-75-50-50-110)
• 1x devafilter RVS 110 mm
• 1x terugslagklep 110 mm

aantal
art.
1092989
1089509
1020049

ACTIEPAKKET

Voordeelpakket verbruiksgoederen PVC

ACTIEPAKKET

aantal
omschrijving
6
Mortelolie UC - transparant - 10 liter
2
Compaktuna - 5 liter
1
Ontkistingsolie - 10 liter

omschrijving
Mono isolfix NT-L inox - 180x250
SDS+ boor 9,5 x 310 mm
Aluminiumtape - 50 m
DPC folie 10 cm x 30 m
DPC folie 15 cm x 30 m
DPC folie 30 cm x 30 m
DPC folie 60 cm x 30 m
Handmortelpomp nr. 2

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

4
8
1
1
1

omschrijving
Inspectieput ø250 - ø110x4
Stop 110 mm
Aansluitbocht (110-75-50-50-110)
Devafilter RVS 110 mm
Terugslagklep 110 mm
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tacte
Con oor uw s
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j
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ACTIEPAKKET

art.
MK
ZK
1057029 1044962
1003627
1000198
1020507
1003247
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CATNIC lateien voor gevelmetselwerk
Toepassing:
• Metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen.
• Worden niet verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.
• Dun en esthetisch, vaak gebruikt als eleganter alternatief voor brede, verzinkte L-ijzers.
Kenmerken:
• Het catnic profiel
• (1) bestaat uit constructiestaal
• (2) is warm gegalvaniseerd (min. 275 gr/m²) en
• (3) afgewerkt met een elektrostatisch aangebrachte, en bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating.
• (4) is voorzien van regelmatige sleuven waarin vanaf 2,40 m verankeringen worden aangebracht en omgebogen over
de dragende binnenlatei.
BC-60
• (5) is slechts 3,2 mm dik waardoor het praktisch onzichtbaar is. De voorkant onderaan is licht geplooid waardoor een perfecte waterkering boven het raam ontstaat.

BC-102

BC-125

BC-P 15

BC-16

Voordelen:
• Praktisch onzichtbaar
• Direct na aanbrengen van een latei is verder metselen mogelijk
• Zelfs de zwaarste latei is door twee personen te plaatsen
• Dubbele bescherming tegen corrosie
• Om het even welke RAL kleur kan op aanvraag verkregen worden
• Geen complexe verankering nodig





lengte
(cm)

dagmaat
(cm)

art.

art.

art.

art.

art.

80

40

1062352

-

-

1063033

1064206

100

60

1064202

-

-

1062277

1064207

120

80

1064203

-

-

1062265

1064208

140

100

1064204

-

-

1062266

1064209

160

120

-

1062235

-

1063034

1064210

180

140

-

1062313

-

1062267

1064211

200

160

-

-

1064205

1062268

1064212

220

180

-

-

1062236

1062269

1064213

240

200

-

-

-

1063035

1064214

260

220

-

-

-

1062270

1064215

280

240

-

-

-

1062271

1064216

300

260

-

-

-

1062353

1064217

320

280

-

-

-

1064167

1064218

340

300

-

-

-

1062314

1064219

360

320

-

-

-

1062272

1064220

380

340

-

-

-

-

1061508

Aluminiumtape

Akoestische ontkoppelingsbanen

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

• Akoestische ontkoppeling van
gebouwen. Deze strips koppelen
de muren los van vloeren en/of
gewelven, waardoor  flankerend
geluid wordt onderdrukt.
• Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische
strips worden versneden met
een breekmes en kunnen zowel
bovenaan als onderaan de muur
geplaatst worden
• Zeer lange levensduur
• Volledig recycleerbaar en is zeer
goed bestand tegen vocht.

•
•
•
•
•

Temperatuurbestendig: 120°C
Dikte: 0,08 mm
Kleefkracht: 55 N / 25 mm
Treksterkte: 20 N / 25 mm
Inzetduur: permanent

art.
1160630

breedte
50 mm

normaal
per rol
per 30 rollen mix*
per doos

lengte
50 m
- 10%
- 15%
- 20%

verp.
24 st

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

actieprijs
-

art.
1088473
1088472
1088474

dikte
10 mm
10 mm
10 mm

breedte
10 cm
15 cm
20 cm

lengte
6m
6m
6m

Belgatape Premium
Universele, met de hand afscheurbare kleefband voor een blijvend luchtdichte
verlijming van alle folies uit het Belgaclima
gamma alsook voor het blijvend luchtdicht
aftapen van isolatieplaten. Geschikt voor
binnen- en buitentoepassingen.
Kenmerken:
• Drager: UV-bestendige witte LDPE film
met diagonale versterking
• Beschermpapier: gesilliconeerd papier
• Temperatuursbestendigheid: -40°C +80°C
• Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
• UV-bestendigheid: 24 maanden

art.
1088644

type
PREMIUM

6

breedte
60 mm

lengte
25 m
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Fasatan EPDM afdichting



Het EPDM membraan met een dikte van 0,8 mm
dat voldoet aan de vereisten van de standaard
DIN 18195 overeenkomstig een dikte van 1,2 mm
Vereisten van
de standaard





EPDM hoeken

Werkwijze:
1. Ondergrond droog, zuiver en vrij van oneffenheden maken
2. Lijn aftekenen met slaglijnmolen
3. EPDM dubbel gevouwen in hoek leggen
4. EPDM lijm aanbrengen
5. EPDM aandrukken en aanrollen
6. Zelfde doen voor onderzijde EPDM



Fasatan is waterdicht en dampopen en
daarom ook geschikt voor rondom ramen.



Buitenhoek:
• Afmetingen: 10 cm
• Dikte: 1,2 mm
• art.: 1160544

Binnenhoek:
• Afmetingen: 10 x 10 x 10 cm
• Dikte: 1,2 mm
• art.: 1160545

Fasatan

EPDM lijm

• Waterdampdoorlatende EPDM afdichting van raam- en gevelverbindingen
• Geschikt voor een breed scala aan
gevelsystemen en funderingstoepassingen
• Duurzaam : bestand tegen weersinvloeden en veroudering
• UV-en Ozonbestendig
• Bestand tegen scheuren
• Uitstekende hittebestendigheid tot + 120° C
en bij lage temperaturen tot - 40° C

• Oplosmiddelvrij, isocyanaatvrij, siliconenvrij en geurloos
• Het is bestand tegen condensatie gedurende de nacht. Geen voorbehandeling van het
membraan nodig.
• Zelfnivellerend, zonder problemen aan te brengen op ongelijke funderingen
• Beschikt over uitstekende UV-en
chemische weerstand.
• Heeft een lage krimp en blijvend elastisch.
Kan ook
• Uitstekende adhesiekracht ook op veel oplosmiddelgevoelige subopgebruikt worden
pervlakken als polystyreenschuimen, bv XPS en EPS.
op XPS en EPS
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C
• Verwerking: +5°C tot +40°C (temperatuur van het bouwdeel)
• Kleur: zwart
• Inhoud: 600 ml
• art.: 1159010

art.
1163845
1163846
1163847
1163848
1163849
1163850
1163851
1163852
1163853
1163854
1163855

breedte
(cm)
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm

dikte
(mm)

lengte

0,8 mm

20 m

RubberCover Bonding
Adhesive
• Contactlijm op basis van
oplosmiddelen voor de verlijming
van EPDM membramen op aangepaste isolatie, hout, metaal,
metselwerk en andere geschike
ondergronden.
• Inhoud: 750 ml.
• art.: 1106543
• art.: 1178408

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

t
Waterdich
&
dampopen

Aandrukrol 45 mm

Slaglijnmolen

Mastiekpistool 600 ml

• Voor het aandrukken van EPDM
• Breedte: 45 mm
• art.: 1150323

• Extra versterkte kunststof huls met afsluitbare vulopening
• Afmetingen: 50 m x 3 mm
• art.: 1007909

• Volledig gesloten type
• Voor kokers en worsten
• art.: 1108486

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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hoogte 50 cm
zonder kraag

hoogte 50 cm
zonder kraag

Art.nr. /
Type

Aansluiting

Aantal

Putlichaam

Schema

ø 250

in : 1 x ø110

1044958
UC401

ø 315

in : 1 x ø160
uit : 1 x ø160

Art.nr. /
Type

Aantal

1045639
UC408

1044966
UC412

ø 315

110

110

110

uit : 1 x ø110

in : 1 x ø110
uit : 1 x ø110

160

110

110

ø 315

Aansluiting

110

Schema

110

Putlichaam

Inspectieputten ø 315

160

Inspectieputten ø 250

in :3 x ø110

1057040
UC410

110

uit : 1 x ø110

hoogte 50 cm
zonder kraag

hoogte 50 cm
zonder kraag

Dubbele putten ø 250
Schema

Dubbele putten ø 315
Art.nr. /
Type

Aansluiting

Schema

Aantal

Aansluiting

110

110

110
110

110

110

in :
5 x ø110

160

110

1057043
UC501

uit:
ø160

110

in :
5 x ø110

160

uit:
ø160

110

110

125

125

125

in :
5 x ø125

160
125

uit:
ø160

125

Art.nr. /
Type

1057044
UC502

1057045
UC503

hoogte 50 cm
zonder kraag

hoogte 50 cm
zonder kraag

Art.nr. /
Type

in : ø110
uit/sifon : ø110

1044971
UC601

Aantal

Putlichaam

ø 315

Schema

Aansluiting

Art.nr. /
Type

in : ø110
uit/sifon : ø110

1054792
UC611

in : 3 x ø110
uit/sifon : ø160

1044974
UC603

Aantal

tekening

ø 315

omschrijving

Art.nr.

ophoogstuk 50 cm

1000171

1000169

ophoogstuk 100 cm

1000172

1000170

PVC Deksel

1004025

1004027

opzetrand voor putten
zonder kraag

opzetring
250

opzetring
315

stoppen voor de niet
gebruikte aansluitingen bij gebruik van
standaard putten

8

ø 250
Aantal

Art.nr.

stop 110 mm

1003627

stop 125 mm

1003629

stop 160 mm

1003631

110

Toebehoren

110

ø 315

160

110

Aansluiting

110

110

110

ø 250

Schema

Sifonput ø 315

110

Sifonput ø 250
Putlichaam

Aantal

Aantal

GRATIS
bij 6 putten
gemixt

+GRATIS

1x BLUE GEL
GLIJMIDDEL

GRATIS
bij 12 putten
gemixt

+GRATIS

1x BLUE GEL
1x zandschop
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GRATIS
bij 25 putten
gemixt

+GRATIS

1x BLUE GEL
3x zandschop
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1 Pallet buizen

A
C
T
IE
KNALPRIJZEN

1 pallet buizen
+ 200 hulpstukken

+ 200 hulpstukken
x 50

x 50

x 30

x 30

x 40

PVC buizen ø110 + hulpstukken
Pakket 2: 5m gemoft
• 86 buizen (1 pallet) + 200 hulpstukken mof/spie
• Ook beschikbaar in ø125 / ø160 - vraag nu prijs

Pakket 1: 3m gemoft
• 86 buizen (1 pallet) + 200 hulpstukken mof/spie
• Ook beschikbaar in ø125 / ø160 - vraag nu prijs
aantal
86
50
30
50
30
40

omschrijving
pvc-buis ø110 - 3m - gemoft
bocht 45° MS - ø110
bocht 90° MS - ø110
t-stuk 45° MMS - ø110
t-stuk 90° MMS - ø110
steekmof - ø110

Actieset
1. Haakse slijper 125 mm
• art.: 1158475
2. Diamantzaagblad 125 mm, speciaal
ontworpen voor het afsnijden en
tegelijkertijd afbramen, en afschuinen
van PVC buizen.
• art.: 1091848

+

art.
1000111
1003557
1003461
1003577
1003593
1003601

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

ACTIESET
snijden,
afschuinen
en afbramen
tegelijk

aantal
86
50
30
50
30
40

omschrijving
pvc buis ø110 - 5m - gemoft
bocht 45° MS - ø110
bocht 90° MS - ø110
t-stuk 45° MMS - ø110
t-stuk 90° MMS - ø110
steekmof - ø110

art.
1000110
1003557
1003461
1003577
1003593
1003601

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Buizenklem
• Handige tool voor het monteren en demonteren van PVC
buizen, hulpstukken en inspectieputten.
• art.: 1157413

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
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Regenwaterput - rond

Yucon FastDrain aluminium lijnafwateringssysteem

• Voorzien van een tijdelijk werfdeksel
• Standaard voorzien van een extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecuperatiesysteem
• Voorzien van uitsparingen voor de nodige aansluitingen
• Een conisch bovenstuk waardoor deze tank zeer drukr ons
ctee
resistent is
onta or uw
C
• Door de ovale vorm heeft deze een lagere inbouwdiepte
vo prijs
e
dan tanks met een vergelijkbaar volume
best
• Hijsogen om de tank makkelijk te plaatsen
• Heftrucksleuven

•
•
•
•

Lijnafwateringssysteem, volledig in één aluminium gootelement
Geringe inbouwhoogte
Na installatie, nagenoeg onzichtbaar
LU
Geproduceerd uit duurzaam geanodiON A
seerd aluminium en dus ongevoelig
YUC watering
f
voor oxidatie.
lijna ieprijzen
• De Top- en Underliners zorgen
act
ervoor dat de lijnafwatering perfect
gelinieerd blijft, zowel tijdens als
na de installatie. Een inwasstrip
zorgt ervoor dat de lijnafwatering
afgeschermd blijft bij installatie en
afwerking.
• Gebruiksvriendelijk

art.: 1043694

De Yucon fastdrain toebehoren bestaan uit:
• Eindstukken, voor het afsluiten van de kopse kanten
• Top- en underliners voor alignering
• Inspectieuiken : voor het reinigen van de gootelementen

art.
1043694
1043695
1043696
1043693
1013036
1043698

inhoud
(liter)
1000
1500
2000
4000
5000
6000

afmetingen
(lxbxh) (cm)
ø 110 x H136
ø 127 x H151
ø 156 x H145
235 x 180 x 145
235 x 180 x 174
235 x 180 x 205

toegang
(mm)
ø 500
ø 500
ø 500
ø 630
ø 630
ø 630

in- en uitgang
(mm)
ø 110
ø 110
ø 110
ø 125
ø 125
ø 125

gewicht
(kg)
35
55
65
140
175
180

Infiltratiebox - 200 liter - koppelbaar
• Infiltratieboxen kant en klaar voorzien van
infiltratiedoek / geotextiel en koppelstukken.
• Verkrijgbaar los (niet in doek)
• Afmetingen box (lxbxh): 1000 x 500 x 400 mm
• Inhoud: 200 liter
• Gewicht: 9 kg
• Of verkrijgbaar verpakt in geotextiel
• Certificaat: BBA
• Aansluiting: ø160 mm

36

30

01

.: 1

art

200 liter

art.
1082954
1082956
1082957
1082962
1082963
1082964

omschrijving
afvoergeul in aluminium 1m
eindstuk rechts
eindstuk links
universeel inspectieluik z. afvoer
universeel inspectieluik, hor. afvoer ø 50
universeel inspectieluik, vert. afvoer ø 75

Klinkerdeksels YUCON 10
• De echte Yucon, het best afgewerkte deksel op de markt
• Hoogwaardig dikwandig aluminium 3 mm
• Tegel- en klinkerdeksel met meest esthetische
afwerking
• Het optionele lifttouw kan
op
bevestigd worden aan
ING
ORT rijzen
de haken, en met
p
RA K
EXT staande 0 %
2 personen en een
1
r
onde deksel : - 12 %
hefboom kan u het
ls : - 5 %
per
e
s
k
deksel makkelijk
de
:-1
per 5 deksels
uithalen zonder uw rug
0
per 1
te belasten. Draagkracht
touw is 750 kg.
• Exclusief sleutelset: art. 1123141
maat
30 x 30
40 x 40
50 x 50
hoogte
Yucon 10
10 cm
-

60 x 60

70 x 70

80 x 80

-

-

-

Hermelock - kunststof putdeksel 12,5 ton
Composiet kunststof putdeksel met belastingsklasse B125.
Volwaardig alternatief voor de zware gietijzeren
putdeksels, en volledig onderhoudsvrij.

1200 liter

art.
1105465
1105466
1105467
1105468
1122899
1163998
1117812

omschrijving
200 l.
Infiltratiebox los - zonder doek
400 l.
unit 2 x 200 l.
600 l.
unit 3 x 200 l.
800 l.
unit 4 x 200 l.
1000 l.
unit 5 x 200 l.
1200 l.
unit 1200 l.
Zand/bladvangput in pvc ø315mm

voorzien van
geotextiel
neen
ja
ja
ja
ja
ja

in / uitgang
160 / 160
160 / 160
160 / 160
160 / 160
160 / 160
160 / 160

Voordelen:
• Roest niet / Laag gewicht
• Niet interessant om te stelen
• Onderhoudsvrij / Kan gesloten worden
• Geen statische elektriciteit
• Bestand tegen chemische producten
• Dubbel hermetische afsluiting
afme(2 sifons)
art.
ting
12,5t
• Goede isolator voor electrische
(cm)
verbindingen
1029151 40 x 40
• Geen lekken bij het openen of
1029152 50 x 50
sluiten van een deksel / Geen
1029153 60 x 60
explosiegevaar
1029154 70 x 70

Inspectieput met terugslagklep

Blue gel

• Inspectieput met ingebouwde terugslagklep
• De inspectieput kan eenvoudig ingebouwd worden, zorgt voor
een makkelijke toegang tot de terugslagklep, en kan, indien
nodig zoals andere inspectieputten voorzien worden van
deksels, verhoogstukken, ...
• Inspectieput met kraag: putlichaam diam. 400
• ø110 - art.: 1097184
• ø125 - art.: 1097185
• ø160 - art.: 1097186

• Glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen
met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en
afvoersystemen
• Inhoud: 800 g
• art.: 1022002

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Zandschop Polet
B

A

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

type

1018587
1018584
1018585

n. 00
n. 1
n. 2

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

A
B
(mm) (mm)
265 220
290 230
290 240

binnengehoogte
maat
wicht
(mm)
(cm)
(kg)
30 x 30
50
4,5
40 x 40
58
7
50 x 50
60
11
60 x 60
65
18
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Resipox epoxy voor het vastzetten van deksels en
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
• Resipox Primer Kit - art.: 1132785

Epicol T epoxy kneedpasta-lijm
Een kneedpasta met eenvoudige mengverhouding geschikt
voor opvullen, modeleren en herstellen.
Voordelen:
• Verlijmen van hout, steen, beton en metaal
• Afdichten
• Modeleren
• Vloeistofdicht
• Uiterst sterk
• Onderwater toepasbaar
• Overschilderbaar
• Gladde afwerking mogelijk
• Inhoud: set van 1,5 kg
• Component A: 0,75 kg
• Component B: 0,75 kg
• art.: 1132509

Ideale kneedpasta voor
het verlijmen van deksels
op het putlichaam...
Verlijmt gietijzer - steen
- beton

Sterker dan beton
Reparatie van o.a.:

afgesleten
vloeren

beschadigde
vloeren

beschadigde
uitzettingsvoegen

inwerken
van goten

afschuinen

beschadigde
trappen

Regenwaterfilter inline-filter
De gepatenteerde Devafilter wordt, op één lijn met inloop en
overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput
ingewerkt. Regenwater komt langs de inloop binnen
en valt door de inox mazen van de filter in de put. Het vuil
dat in de filter achterblijft, spoelt weg bij een hevige regenbui
of als de waterput overloopt.

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Voordelen Devafilter:
• Geen verval nodig
• Makkelijk bereik- en manipuleerbaar
• Lichte uitvoering
• Eenvoudig onderhoud
• Filter en regenput
onder hetzelfde
deksel

art.
1020507
1021002
1021710

type
DF110- zeef RVS
DF125- zeef RVS
DF160- zeef RVS

Gietijzer deksel nodulair 12,5 ton
• Vierkant kader, met deksel. Wordt gebruikt
voor plaatsing op regenwaterputten, stookolietanks ...
• Toepassing: tot 12,5 ton - klasse
B125

12,5t

diameter
110 mm
125 mm
160 mm

normaal
-

actieprijs
-



afmeting
art.
(cm)
1003657 30 x 30
1003655 40 x 40
1011433 50 x 50
1003653 60 x 60
1011435 70 x 70
1011434 80 x 80
1020662 90 x 90
1012510 100 x 100

opening
(mm)
220 x 220
320 x 320
400 x 400
510 x 510
608 x 608
680 x 680
780 x 780
900 x 900

hoogte
(mm)
29
30
48
49
50
50
50
55

Kabelschop 14/290

Borduurtang BZ - 100 kg

Borduurtang MTQ - 300 kg

• Kabelschop uit hoogwaardig gelegeerd
staal met essen steel
• Verwijderen van stenen en grond uit
sleuven
• Extra gehard blad
• Aangeslepen snede
• Afmetingen blad: 36 x 14cm
• Afwerking blad: zwart gelakt
• Soort steel: bolsteel
• Lengte steel: 130 cm
• art.: 1010835

• Borduurtang zowel handmatig als met de kraan te gebruiken
• zijdelings inklemmen, door de smalle zijkant blijft het richtsnoer bijna onaangeroerd
• Grijpbreedte kan variëren van 1 - 20 cm
• De tang levert zeer goede grip op de boordstenen
• Klein eigen gewicht
• Beschermlaag door het elektrolytisch verzinken
• art.: 1063475

• De meest efficiënte tang voor het snel plaatsen van borduren
• Borduren kunnen geplaatst worden zonder het richtsnoer te
raken
• Speciale voetjes die zeer eenvoudig verplaatsbaar zijn zodat
zowel borduren van 1 m en 0,5 m kunnen genomen worden
• Amper 20 kg eigen gewicht en toch
zeer duurzaam
• art.: 1002275

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Muurkragen

Kabelbeschermingsbuis /
flexibele wachtbuis

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

1011323
1011324
1011325
1011326

ø 50
ø 75
ø 90
ø 110

> 12 rollen

per 12 rollen

Topkwaliteit:
• 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 aansluiting zorgt met het
te storten beton
• 2 stevige roestbestendige klembanden, die verzonken liggen in daarvoor voorziene groeven

per 6 rollen

actieprijs/rol

normale
prijs/rol

lengte

dia.

art.

• Kabelbeschermingsbuis in HD-PE: gladde binnenkant en uitwendig geribbelde buitenwand.
Voorzien van trekdraad.
• Als wachtleiding voor
s
kabels, nutsvoorzieningen,
er on
tacte
etc.
Con oor uw s
v
j
• Makkelijk als voortzetting
e pri
best
van de aansluitbocht.
ons
• Rollen van verschillende
cteer
Conta grotere
diameters.
r
o
o
v
den
• Verpakking: lengte = 25 m / rol
eelhe
hoev rollen
• Kleur: rood
2
1
>

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

25 m

Drainagebuis
•
•
•
•
•

PE - drainagebuizen.
Geperforeerde, geribbelde buis
Duurzaam  /  Flexibel
Hoge chemische resistentie
Bestand tegen hoge en lage temperaturen.
• Licht gewicht en grote weerstand tegen
gronddruk dmv geprofileerde wand

s
er on
tacte
ons
Con oor uw s
cteer
v
ij
Conta grotere
r
p
r
e
voo lheden
best
e
e
hoev rollen
> 12

Bekleding:
Kokos bekleding:
• Filterdichtheid 1000 micron
• Geschikt voor veengrond en/of zandgrond

50 m

ons
cteer
Conta grotere
r
voo lheden
ee
hoev stuks
> 20

diameter
spanbereik
110 mm
107 - 121 mm
125 mm
122 - 140 mm
160 mm
157 - 179 mm
200 mm
199 - 224 mm
ook ander maten verkrijgbaar

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 omwille van de profilering (waterkeerringen) en een
grof structuuroppervlak.

> 12 rollen

per 12 rollen

per 6 rollen

actieprijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

omschrijving

lengte

1010779 doorvoermof 110
24 cm
1010783 verlengstuk 110
6 cm
ook andere maten verkrijgbaar, contacteer ons

Kelderlichtschachten + kelderramen
(1) Plaatsen van het raamkozijn tussen de bekistingspanelen. 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.

Contacteer
ons voor
prijs en
informatie

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:
• 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 personenwagenverkeer* (*met aangepast rooster)

12

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
ons
cteer
Conta grotere
voor lheden
ee
hoev stuks
> 20

Voordeel:
• Geen buizen exact afzagen om
te passen in de mof.
• Geen mofverbindingen in de
afvoerbuis in de muur, hierdoor
wordt de kans op lekkage van de buis in
de betonwand volledig vermeden.

normale
prijs/rol

omschrijving

lengte

art.

ø 80 - kokos
ø 100 - kokos
ø 80 - PP
ø 100 - PP

art.
1128458
1128459
1128460
1128461

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Binnenzijde:
• Voorzien van een centrale rubberen dichtingsring
aan de binnenzijde van de doorvoer.
Achteraf kan men pvc buizen geheel door de instortmof schuiven.

Polypropyleen bekleding:
• Met filterdichtheid 450 micron
• Geschikt voor kleigrond en zandgrond

1020113
1043635
1021719
1045293

Werkwijze:
• Muurkraag overheen
de buis schuiven en
positioneren in het
midden van de te
storten betonplaat of
betonwand
• De klembanden aanspannen
• Muurkraag instorten
(minstens betondekking van 3 cm)

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

prijs

per stuk

per 20
stuks

Contacteer ons voor
uw beste prijs

per pallet
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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 passeren
en voor een goede hechting van het beton
• Geen gevaar voor verwonden aan scherpe
kanten, makkelijk door te snijden
ons
cteer
• Kunststof kan niet roesten
Conta voor
den
eelhe
• Hoogte (a): 15 cm
hoev
• Dikte (b): 5 mm
• Lengte: 25 m

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

art.

omschrijving

1132231

kunststof waterkeerplaat op rol

prijs per 25 lm*
normaal
-

per
rol
-

Voegbanden zonder dilatatiekern
• Voegbanden voor stortnaden
• Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken
van aangrenzende betonnen componenten. Ze
zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhoudende en waterdichte constructies, geschikt om
een waterdruk te weerstaan van zowel binnen
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

art.

type

1060148
1059093
1064144

A 190
A 240
A 320

a
(mm)
190
240
320

f
(mm)
15
15
20

b
(mm)
80
100
150

c
(mm)
3,5
4,5
6,0

i
(mm)
11
11
11

prijs per rol 25 m*
normaal

per rol

per 10 rollen

per pallet

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Voegbanden met dilatatiekern
• Voegbanden voor stortnaden
• Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken
van aangrenzende betonnen componenten. Ze
zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhoudende en waterdichte constructies, geschikt om
een waterdruk te weerstaan van zowel binnen
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

art.

type

1060149
1057028
1064145

D 190
D 240
D 320

a
(mm)
190
240
320

k
(mm)
10
20
20

f
(mm)
15
15
15

b
(mm)
70
80
100

c
(mm)
3,5
4,0
5,0

prijs per rol 25 m*
normaal

Waterdichte bekistingsbuisjes
•
•
•
•
•

per rol

per 10 rollen

per pallet

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

AANRADER

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

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,...
Applicatie:
• Beugels + nagelen
• Oneffen ondergrond: egaliseren met
swellseal mastic

art. nr.
1003201
1000136
1000137
1000138
1003357
1003965

verpakt
prijs per
per
per 5
per
pak
pak
pakken
15 cm
100 st
20 cm
100 st
Contacteer ons
25 cm
100 st
voor uw
30 cm
100 st
beste prijs
35 cm
50 st
40 cm
50 st
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !
Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs !

breedte

per pallet

Kenmerken van 1 kit:
• 5 x 6 meter injectieslang
• 2,5 m gewapende injectiepoort (snijden
op maat)
• Blauwe hoekstukjes: 10 st
• Bevestigingsbeugels: 100 st
2,5 m
• art.: 1022163

5x6m

+

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

100 x
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13

www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

Betonsilo staand model

Betonsilo staand model - met schuif

Betonsilo staand model met slurf

• 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 300 liter - art. 1022561
• Inhoud 500 liter - art. 1023008
• Systeem: onderlossing met hendel.

• 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.

•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

Betonsilo vierkant liggend model + wiel

•
•
•
•

• Liggend model + wiel + slurf
• Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de grond bevindt.
• Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor
het vullen van diepere bekistingen om de
valhoogte van het beton te beperken
• Te openen met een wiel

Liggend model + wiel + slurf
500 liter - art. 1092710
750 liter - art. 1092711
Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag
bij de grond is.
• Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere
bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
• Te openen met een wiel

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

Betonpoliermachine kantenafwerker - 60 cm B424
• De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe
de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging
van de machine of de wand.
• Motor: Honda 5.5 PK benzine
• Omwentelingen: 120 t.p.m.
• Diameter: 60 cm
• Gewicht: 50 kg
• Geleverd met 4
gemonteerde finish bladen +
1x voorwerkplaat
• art.: 1022706

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

cap.
(l.)

lengte
(cm)

afmeting
(cm)

1029043
1029044
1057907
1057908
1057910

800
1000
1250
1500
2000

255
265
285
305
348

136x136
136x136
136x136
150x150
150x150

max.
belastb.
(kg)
1760
2200
2700
3300
4400

gewicht
(kg)
320
375
400
450
510

Betonpoliermachine - 90 cm B436
•
•
•
•
•
•
•

Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven.
Motor: Honda 5.5 PK benzine
Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
Diameter: 90 cm
Gewicht: 75 kg
art.: 1011315

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

• Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles
van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
• Lengte: 120 cm / Breedte: 30 cm
• Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de
steel te verdraaien
• art.: 1055037

• Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om
kromtrekken te voorkomen.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels
van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
• Lengte: 120 cm / Breedte: 20 cm
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de
steel te verdraaien
• art.: 1055038

• Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente
geborstelde afwerking.
• Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
• Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld
beton.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles
van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
• Lengte: 90 cm / Breedte: 22 cm
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de
steel te verdraaien
• art.: 1055039

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Mechanische trilnaald

Mechanische trilnaald

Trilnaald - rugzakmodel

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

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

• Draaibaar, geïsoleerd frame
• Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
• Ergonomische rugzak

Slang:
• Lengte: standaard 3 m

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

Naald:
• Rotatiesnelheid: 12000 tpm
• Diameter: standaard
ø35mm

• art.: 1000376

Motor:
• Honda benzinemotor GX35
• Gewicht: 7 kg
Slang:
• Lengte: 2 m
Naald:
• Rotatiesnelheid: 10000 tpm
• Diameter: ø 38 mm

• art.: 1083955

• art.: 1130404

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

Betonafwerkspaan

Trilbalk

• 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
externe omvormer te gebruiken.
• Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden
• ø 38 - art.: 1091516
• ø 52 - art.: 1091517

• Trilbalk 2 m breedte / 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 tussen
motor en trilunit.
• Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen
toe.
• Lichtgewicht: 19 kg
• art.: 1000375

• Trilbalk 2 m breedte
• Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk
transport
• Opvouwbare handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
• Honda benzinemotor GX35
• Motor op hoogte, voorkomt spatten en verminderd het risico op vuil
• Afgerond profiel laat
zowel trekken en
duwen toe
• Lichtgewicht: 20,5 kg
• art.: 1023205

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonafwerkspaan Venus

Betonafwerkspaan Zeus

Betonafwerkspaan Pluton

• 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

• 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

• 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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA

Hoogfrequenttrilnaalden VS

Omvormer:
• Aansluiting voor 1 hoogfrequentnaald
• Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
• Omkasting volledig in ABS.
• Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
• Output: 13A - 200Hz - 42V
• art.: 1028347 + 1022761 (naald ø 50 mm)

Omvormer:
• 2 aansluitingen voor trilnaalden
• Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
• Omkasting volledig in gepoedercoat staal
• Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
• Output: 26A - 200Hz - 42V
• Je kan twee naalden aansluiten op deze omvormer.
• art.: 1022763 + 1022761 (naald ø 50 mm)

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

+

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.
1121160
1022761
1055007
1055008
1028347
1022763
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omschrijving
slang + naald ø 38
slang + naald ø 50
slang + naald ø 60
slang + naald ø 65
omvormer combi
omvormer euro

prijs

korting

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Betonmolen ATIKA 145 l. met voetrem

Betonmolen ATIKA 185 l. met voetrem

Betonmolen Imer 250

• 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

• Grote betonmolen voor karweiwerken
- professionele 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

• De Syntesi serie heeft geen kroon noch tandwiel en speciale traploze kuipblokkering. Dit resulteert in een langere en onderhoudsvrije levensduur.
• Robuuste kuip met vervangbare mengarmen
• De kuip wordt gedemonteerd mits een simpele
vleugelmoer.
• Bedieningswiel voorzien
van inklapbare hendel.
• Elektrische motor in de
beugel geïntegreerd voor
optimale bescherming.
• Geen tandkrans, dus geen
lawaai.
• Kuipinhoud: 235 l.
• Motor: 1000W
• Gewicht: 119 kg
• art.: 1103482

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Dwangmenger BARON E-line 120 liter

Betonmolen 350 liter - compleet

• De E-versie van de nu al legendarische Baron M-line.
Dezelfde functionaliteit, 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: 120 liter
• Diameter: ø 64 cm
• Diepte: 80 cm
• Hoogte: 116 cm
• Gewicht: 90 kg
• art.: 1023383

• 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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Kabelhaspel 40 m - 3x2,5 mm²
•
•
•
•
•
•

Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP 44 gekeurd
Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
4 stopcontacten
Ergonomische handgreep
Thermische schakelaar
40 m - art.: 1091421

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Sola landmeter - 50 m

Sola waterpas Big Red 3 - 150 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Staalband geel gelakt, met Tufcote® gecoat
Doorgaande mm-indeling
Aluminium Y-framed
Multifunctionele eindhaak
Bandbreedte: 13 mm
Nauwkeurigheidsklasse II EC
Multifunctionele eindhaak
art.: 1002595

Waterpas versterkt alu profiel (750 g/lm)
Profielsectie: 59 x 26 mm
1 horizontale libel met vergrootglas + 2 loodrechte libellen
Big Red: met 2 ergonomische handgrepen
Antishock eindkappen
Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m
Omslagnauwkeurigheid: 0,5 mm/m
art.: 1062239

Metserspriem - 150 mm
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

.:
art

8

26

91

10

Octogonale betonhaak - 250 mm
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

: 10

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Levelfix 550HV - bouwlaser

Topcon LS-100D mm ontvanger

Topcon RL-SV2 dubbelhellingslaser

• Volautomatische bouwlaser met zichtbare straal
• Horizontaal, verticaal en
haakse hoeken
• Tiltfunctie
• Met laserpunt
naar boven
• Manuele afschotfunctie
• Werkbereik 600 m
• Nauwkeurigheid:
4,8 mm / 100 m
• Waterdichtheid:
IP 66
• art.: 1157641

• 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 (RL-H5A) incl. LS-100D
mm ontvanger - art.: 1124499

•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Digitale pasdarm NivComp

Set van 4 houten metsprofielen 2,95 m

Set van 4 alu metsprofielen 3 m

• Geschikt voor verbouwingswerken, ruwbouwwerken, elektriciens,
chappers, ...
• De pasdarm is te hanteren door 1 persoon.
• Uitzetten van het ‘meterpeil’
• Hoogteverschillen uitmeten
• Vervalbepaling
• Nauwkeurigheid: +/- 2 mm
• Meetbereik horizontaal: 50 m
• Meetbereik verticaal: +2,5 m
/ -2,5 m
• Geleverd in koffer, waarin
pasdarmspoel ronddraait.
• art.: 1000128

• Metsprofiel hout 2,95 m
• art.: 1000206

• Metsprofiel alu 3 m
• art.: 1094787
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS

+ GRATIS

• 2 ops pan blo kje s
• Met ser sko ord nyl on - 50
• Sol a lijn wat erp as - 8 cm m

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• 2 ops pan blo kje s
• Met ser sko ord nyl on - 50
• Sol a lijn wat erp as - 8 cm m

Metselmeid
• Zeer handig hulpmiddelen voor het positioneren van de metselprofielen voor de buitenmuren.
• Geleverd met 1x geperforeerde muurplaat en 2x klemstukken voor
metselprofielen.
• Met de muurplaat kan een metsprofiel gekoppeld worden aan de
binnenmuur.
• Met de koppelstukken worden
metsprofielen geklemd
• Bij gebruik met de twee
koppelstukken kan je
2 metselprofielen koppelen.
• Afstanden van
profiel tot muur,
en links-rechts
worden hierdoor
perfect te regelen
• art.: 1029343

Draaisergeanten

art.: 1043591

art.: 1043591

art

5

83

02

0
.: 1

art

art.: 1008917

Profielhaak - 60 cm

5

83

02

0
.: 1

art.: 1008917

Lijmtang
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

65

003

: 10

art.


art.
art.
omschrijving
1029340  Draaisergeant klein 43 cm
1029339  Draaisergeant groot 62 cm

verp.
10 st
10 st

type

1002183 250 x 50
1002185 300 x 80
1002255 300 x 120
1002187 500 x 120
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verp.
50 st
25 st
20 st
10 st

prijs

1 doos
= - 15%

3 dozen
= - 20%

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Kruiwagen “basic”

Kruiwagen FORT - basismodel

Bouwkruiwagen FORT professioneel

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• De buis loopt door onder de bak. Dus afzonderlijk aangelaste
steunvoeten wat afscheuren van de las voorkomt.
• Stalen velg i.p.v. standaard kunststof velgen
• Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en pootschoor.
• Dikte bak: 1,3 mm
• Uitlopende handgrepen zodat afstand tussen handgrepen is
afgestemd op de
schouderbreedte

De standaard bouwkruiwagen
Professioneel kunststof wiel
Dikte bak: 1,3 mm
Ronde buizen
Rondneusmodel 90 liter
Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en pootschoor.
Krachtpatser voor alle werken,
geschikt

voor stenen,
tegels, bouwmaterialen, ...
• art.: 1045885

• art.: 1002789

Kruiwagenactie *

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

153
1091

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

FORT Xtreme versterkte
bouwkruiwagen

FORT Xtreme versterkte
bouwkruiwagen

FORT Xtreme versterkte
bouwkruiwagen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*G rat is too l bij 2,4 of 8 kru
iwa gen s/
ste ekw age n in de mix

Volledig doorlopend frame onder de laadbak
Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
Bakversteviging tussen bak en handvaten
Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
Bodemplaat loopt door boven de band
Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
Standaard kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
art.: 1057824

Volledig doorlopend frame onder de laadbak
Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
Bakversteviging tussen bak en handvaten
Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
Bodemplaat loopt door boven de band
Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
Verhoogde kopbeugel / NML wiel
art.: 1002793

Kruiwagenactie *
2 stuks = gratis
isolatiemes

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.:

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

Kruiwagenactie *

153
1091

4 stuks = gratis
Stanley multitool

Volledig doorlopend frame onder de laadbak
Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
Bakversteviging tussen bak en handvaten
Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
Bodemplaat loopt door boven de band
Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
Standaard kopbeugel / NML wiel
art.: 1057825

2 stuks = gratis
isolatiemes

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

art.:

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

Kruiwagenactie *

153
1091

4 stuks = gratis
Stanley multitool

2 stuks = gratis
isolatiemes

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

art.:

4 stuks = gratis
Stanley multitool
8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

Kruiwagen “FORT” HDPE 100L

Steenkruiwagen FORT

Aluminium steekwagen

•
•
•
•
•
•
•
•

• Robuust gelaste kruiwagen. Ideaal voor het vervoeren van stenen,
betonblokken, snelbouw, balkjes... op de werf.
• Ook makkelijk voor het vervoeren van andere hoekige of
langere materialen en gereedschappen op de werf.
Zaagmachines, werkbakken, werfhout, balken,
planken... die anders
bovenop een

•
•
•
•
•

Robuust frame met ovalen buis
Ondergelaste buis
Verzinkt frame
Laadbak 100 liter in slagvaste HDPE
Ideaal voor klinkerleggers, grondwerkers, ook voor de bouw
Standaard voorzien van NML wiel
Kan ook geleverd worden met stalen velg
art.: 1002787

153
1091

art.: 1087038

art.: 1062803

8 stu ks = gra tis
ka be lha sp el 3x 1,5
vo or th uis ge br uik

art.:

4 stuks = gratis
Stanley multitool

art.: 1062803

4 stu ks = gra tis
St an ley mu lti to ol

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

art.: 1087038

art.: 1087038

art.:

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.: 1062803

2 stu ks = gra tis
iso lat iem es

3

115
109

2 stuks = gratis
isolatiemes

art.: 1087038

Kruiwagenactie *

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

Kruiwagenactie *

153
1091

art.: 1062803

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.:

art.: 1087038

art.: 1087038

2 stuks = gratis
isolatiemes
4 stuks = gratis
Stanley multitool

art.: 1062803

153
1091

art.: 1062803

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.:

art.: 1087038

Kruiwagenactie *
2 stuks = gratis
isolatiemes
4 stuks = gratis
Stanley multitool

art.: 1062803

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

Alu steekwagen
Vaste schep : 280 x 280 mm
Laadvermogen : 200 kg
Gewicht : 6,80 kg
art.: 1112488

standaard
kruiwagen worden
gelegd.
• art.: 1002165

Kruiwagenactie *

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

Kruiwagenactie *
2 stuks = gratis
isolatiemes

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

art.:

153
1091

art.: 1087038

153
1091

art.: 1087038

art.: 1087038

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.:

4 stuks = gratis
Stanley multitool

4 stuks = gratis
Stanley multitool
8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

art.: 1062803

8 stuks = gratis
kabelhaspel
3x1,5 voor
thuisgebruik

2 stuks = gratis
isolatiemes

153
1091

art.: 1062803

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.:

art.: 1062803

Kruiwagenactie *
2 stuks = gratis
isolatiemes
4 stuks = gratis
Stanley multitool

*Gratis tool bij 2,4 of 8 kruiwagens/
steekwagen in de mix

Transpallet 2500 kg

Mortelcontainers - 200l.

Rubber mortelkuip 45 liter

•
•
•
•
•
•

• Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit. Voorzien van
metalen hijsogen.
• Gele kleur
• art.: 1000358

• art.: 1000190

Capaciteit : 2500 kg
Vorklengte : 1150 mm
Breedte : 520 mm
Stuurwielen : rubber
Vorkwielen : dubbel - polyurethaan
art.: 1000006

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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per stuk
per 6 stuks
per 12 stuks

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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per 5 stuks
per 10 stuks
per 20 stuks

-
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Lintzaagmachine

Lintzaagmachine voor poroton

Compacte lintzaagmachine cellenbeton

• Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
• Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
• Zaagblad voor droogzagen
• Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
• Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

• Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
• Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
• Zaagblad voor droogzagen
• Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
• Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

• Ideaal voor het verzagen van Ytong, cellenbeton, ...
• Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
• Zaagblad voor droogzagen
• Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
• Voorzien van kraanogen

Technische gegevens:
• Vermogen: 1850W
• Monofase 230V
• Nuttige zaagbreedte: 42 cm
• Nuttige zaaglengte: 66 cm
• Afmeting slede: 71 x 106 cm
• Diameter vliegwiel: 44 cm
• Widia zaagblad: 27 x 3850 mm

Technische gegevens:
• Vermogen: 1400W
• Monofase 230V
• Nuttige zaaghoogte: 50 cm
• Nuttige zaagbreedte: 42 cm
• Nuttige zaaglengte: 66 cm
• Afmeting slede: 71 x 106 cm
• Diameter vliegwiel: 44 cm
• Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

Technische gegevens:
• Vermogen: 1100W
• Monofase 230V
• Nuttige zaaghoogte: 30 cm
• Nuttige zaagbreedte: 34 cm
• Nuttige zaaglengte: 66 cm
• Widia zaagblad: 27 x 2950 mm

poroton

cellenbeton

zaaghoogte
1147981 1089692
47 cm
zaaghoogte
1147982 1088764
50 cm

Snijhoogte
50 cm

• art.: 1150988

160 cm

• art.: 1152095

Zaagmachine met stofafzuiging

Inox steenzaagmachine

Zaagtafel ID701

• Handige steenzaagmachine met aanloopstroombegrenzing voor facadesteen en/of klinkers,
achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor
stofzuigers.
• Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
• Vermogen: 2400W - 230V
• Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
• Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
• Diameter zaagblad: diam. 350 mm
• Verstelplaat voor 45° afkorten
• Werkstukklem met snelspanfunctie
• Compact en licht voor comfortabel
transport
• art.: 1180709

• Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
• Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte
150 mm, ook met afgesleten
segmenten
• Motor: 2200W - 230V - 3PK
• Geleverd met zaagblad
450 mm
• art.: 1118562

• Motor: 4000W - 400V
• Bladcapaciteit: 700 mm
• Max. zaagdiepte:
260 mm
• Max. zaaglengte:
52 cm
• Gewicht: 125 kg
• Geleverd inclusief
zaagblad.
• art.: 1060138

ACTIE

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIEPRIJS
+ GRATIS
2de zaagblad

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Bouwzaag (met hijsogen voor kraan)

Werfcirkelzaag IC450

•
•
•
•
•
•

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf.
Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werfgebruik.

Robuuste en zeer stabiele werfzaag.
Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
Krachtige elektro-remmotor
Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
Volledig gemonteerd geleverd
Hardmetalen zaagblad van 450 mm,
capaciteit 15 cm.
230V
400V
art.
1057098 1064725
230V
400V
motor
3000W
4400W
tafel
1000 x 660 mm
tafelverlenging
400 x 720 mm
tafelhoogte
85 cm
zaagblad
450 mm
zaagcapaciteit
15 cm
toerental
2800 t.p.m.
gewicht
90 kg
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Kenmerken IC450:
• Vermogen:
3200W
•
•
•
•
•
•

Spanning: 400V
Zaagblad: 450 mm
Zaaghoogte: 153 mm
Toerental: 2760 t.p.m.
Gewicht: 121 kg
art.: 1095974

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

19

www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

De startkit
Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en
afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de
kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.
De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten
te bekijken.
(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.
1013263
1013262
1013265

Startkit
omschrijving
Geopanel 120 x 60
Geopanel hendel
Geopanel stopje

aantal
8
96
56

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Geopanel basispaneel 120x60

Geopanel hendel

Geopanel hoek

• Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funderingsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden,
zwembaden, ... zonder gebruik te hoeven maken van zwaar
materieel.
• Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
• Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon
hendels.
• Afmeting (lxb): 120 x 60 cm
• Gewicht: 11 kg

• Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar
te verbinden.
• Vastzetten van de panelen
gebeurt door deze hendel een
kwartslag te draaien
• Elke nylon hendel houdt een
druk van bijna 1,2 ton.
• art.: 1013262

• Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk
van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken
gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
• Vervaardigd uit ABS kunststof.
• Element wordt met andere elementen verbonden door nylon
hendels.
• Mogelijk te verstevigen met verstevigingen.

Geopanel stop
• De geopanel stop 25 mm dient voor het opvullen van gaten in de
bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang doorheen de panelen zit.
• art.: 1013265

art.: 1

art.
1013266
1013267

01326

3

type
binnen
buiten

breedte
30 cm
33 cm

hoogte
60 cm
60 cm

gewicht
3,1 kg
3,2 kg

Geopanel passtuk
• Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het “uitpassen” voor het bekomen van een specifieke lengte.
• Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met de nylon hendels.

40 cm

35 cm

20

30 cm

25 cm

20 cm

art.
1158996
NIEUW
1020106
1013268
1013269
1082965
1013270

15 cm

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

breedte

hoogte

gewicht

15 cm

60 cm

2,04 kg

20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm

60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

2,25 kg
2,30 kg
2,80 kg
3,80 kg
3,80 kg
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UCR-systeem - 2 in 1
Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Bekistingssyteem

Leuningsyteem

• Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem,
heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd
uw werf beveiligt.
• Voordelen:
• Veilig
• Eenvoudig
• Herbruikbaar
• Betrouwbaar

Veiligheid boven alles:
• Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet,
kan u reeds uw leuningen en leuningplanken plaatsen!
• Aanpasbaar randbeschermingssysteem
• U vermijdt boorgaten
• Zeer snelle montage en afbraak
• Tijdsbesparend
• Duurzame afwerking

• Veilig
• Eenvo
u
• Herbr dig
uikbaa
r
• Betro
uwbaa
r

Duplexnagel

De klemlat moet perfect aansluitend worden geplaatst om er druk
op uit te oefenen.
Geef de voorkeur aan deze
uitlijning van de gaten voor de
positionering met de duplexnagel.

Bekistingssteun rood

Klemlat alu

• art.: 1154941

• 14-19-24 cm - art.: 1154942
• 29 cm - art.: 1154943
• 39 cm - art.: 1154944

Dubbele
Leuningadapter Veiligheidsbekistingssteun • Adapter voor leuningen met leuning
+ houder
ronde buis
• art.: 1157585
• art.: 1154947

• art.: 1154948

Duplexnagel
• 65/55x3,1 mm
• Verp.: 5 kg
• art.: 1003861

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

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:
• Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
• Per sport instelbaar
• Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
• Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
• Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders
en in de industrie
• Maat: 4x4
• Breedte: 58 cm
• In: 127 cm
Contacteer ons
• Uit: 415 cm
voor uw
beste prijs
• art.: 1144764

• Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken.
Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet
door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men
beschadigingen aan het dak.
• De onderkant van de ladders is
voorzien van speciale houten
profielen die beschadigingen
aan de leien of dakpannen
verhinderen.
• Dankzij de standaard
aanwezige koppelstukken
kan men de afzonderlijke
ladders met elkaar verbinden om de gewenste
afstand te overbruggen
(de lengte van de aan
elkaar gekoppelde
ladders mag maximum
9 m zijn).
• Het is mogelijk om
met behulp van de
NKH nokhaak de
koppelstukken
ladder bovenaan
om afzonderlijke
het dak te bevestiladders te verbinden
gen. Door de speciale constructie
kan de ladder op
2 verschillende
afstanden aan
borgpennen om
de nokhaak bekoppelstukken
vestigd worden
vast te zetten
waardoor men
steeds de gewenste lengte
bekomt.
houten profielen om
beschadigingen te
vermijden

127 c
m

Telescopische vouwladder

415 cm

Dé lad de r &
tra pla dd er
die pa st
in elk e au to

art.

hoogte

breedte

1122682
1122683

2m
3m

35 cm

Telescopische ladder - 3,8 m

Telescopische ladder - 3 m

Stellinghaak

• Vaak gebruikt wanneer opmetingen of inspectie moet gebeuren
op ‘nieuwe werven’ en snel van
plaats naar plaats gegaan moet
worden, ...
• Ingeschoven makkelijk mee te
nemen in koffer van de wagen.
• Uitschuifbaar: 80 cm - 380 cm
• Met stabiliteitsbalk
• art.: 1017922

•
•
•
•
•
•

• Steun voor lichte stelling (HD1000 - klasse 1:
75 kg/m²) Gemakkelijke
opbouw. Past op elke
ladder.
• art.: 1000334

Handige en zeer compacte ladder
Gemakkelijk te hanteren
Compact te vervoeren
Met de hand op gewenste hoogte te brengen
Uitschuifbaar: 80 cm - 300 cm
art.: 1160638

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Nokhaak
•
•
•
•

Om de ladder aan de daknok te hangen.
Past op elke enkele ladder.
In een handomdraai bevestigd.
art.: 1000335

80 cm

80 cm

300 cm

St ab ili te its ba lk
ve rp lic ht
va na f 20 19

380 cm

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

aantal
sporten
8
12
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afstand tss
2 sporten
25 cm

gewicht
5,4 kg
7,6 kg
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Enkele ladder

Ladder 2-delig

Ladder 3-delig

• Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten.
• Verkrijgbaar in brede of rechte
uitvoering.

• Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten,
zeer stabiel en weinig ‘vering’ tijdens
beklimmen.
• Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 2x14 tredes.

• Professionele ladder, gecoate
dikwandige aluminium, brede
sporten, zeer stabiel en weinig
‘vering’ tijdens beklimmen.
• Dubbelzetbaar tot 12 tredes.
Gevelrollen voorzien vanaf
3x12 tredes.

r

elige ladde

r

kele ladde

Bij elke en

Bij elke 2-d

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

OF

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

OF

* met stabilisatiebalk
art.
1000321
1000322
1000323
1000324
1000325
1000326
1000327
1000328
1000329
1153249*
1153250*
1153251*
1153252*

tredes
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
28
32

lengte (m)
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
6,25
7,25
8,25

OF

* met stabilisatiebalk
art.
1000301
1000302
1000035
1000037
1000039
1000041
1000043
1153240*
1153241*
1153242*
1153243*
1153244*

tredes
2x6
2x7
2x8
2x9
2x10
2x12
2x14
2x16
2x18
2x20
2x22
2x24

lengte (m) in
1,75
2
2,25
2,50
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
5,75
6,25

lengte (m) uit
2,77
3,25
3,5
4
4,5
5,5
6,5
7,25
8,5
9,5
10,5
11,25

Trapladder

Dubbele trapladder

• Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede.
• Scharnierend platform.
• Voorzien van een gelaste verstevigingskast onderaan.
• Tredendiepte: 10 cm
• Tredenafstand: 25 cm

• Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik.
• Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e scharnierplatform onder het bovenste platform.
• Verkrijgbaar met beugel - vast of klapbaar - (in optie).

pladder

Bij elke tra

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

OF

art.
1000317
1000047
1000049
1000051
1000053
1000055
1000127
1000319
1000320

dder

bbele trapla

Bij elke du

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

totale lengte (m)
1,2
1,5
1,8
2,1
2,3
2,6
2,9
3,4
3,9

hoogte platform (m)
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3

* met stabilisatiebalk
art.
1000308
1000309
1000019
1000021
1000023
1000025
1000027
1153247*
1153248*

tredes
3x6
3x7
3x8
3x9
3x10
3x12
3x14
3x16
3x18

lengte (m) in
1,78
2,03
2,27
2,53
2,77
3,29
3,8
4,29
4,81

Vouwmeter 2,40 m:
• Beschermende coating tegen vocht
• Kwaliteitsscharnieren
• EU klasse 3
• Lengte: 2,40 m
• art.: 1160537

2,4 0 m

Boormachinedrager:
• Kleur: zwart / rood
• Gewicht: 70 g
• art.: 1091367
art.
1000312
1000057
1000059
1000061
1000313
1000314
1000315
1000316

tredes
2x2
2x3
2x4
2x5
2x6
2x8
2x10
2x12

totale lengte (m)
0,6
0,85
1,15
1,40
1,65
2,20
2,75
3,30

hoogte platform (m)
0,5
0,75
1
1,25
1,5
2
2,5
3

lengte (m) uit
3,5
4,25
4,75
5,5
6,25
7,75
9,25
10,75
11,75

Cadeau’s

Oordoppen:
• Filter: rood
• Bescherming: extreme
demping
• Demping tot 33 dB
• Toepassing op de werf of
werkvloer: werven en werkplaatsen in zware industrie,
bouw
• art.: 1094820

OF

tredes
2
3
4
5
6
7
8
10
12

r

elige ladde

Bij elke 3-d

* niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen
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Uitvouwbare masking folie
Dé uitvouwbare folie voor het gemakkelijk afdekken
én beschermen van raamprofielen en deuren.
2 afmetingen:
• 30 m²: folie traploos uitrekbaar van 45 tot 120 cm
• 40 m²: folie traploos uitrekbaar van 58 tot 160 cm
Eigenschappen:
• Versterkte zelfklevende strips aan boven- en
onderkant
• Het middendeel kleeft zodat het volledige oppervlak beschermd is
• Kan door 1 persoon aangebracht worden.
• Zowel binnen als buiten te gebruiken
• Zeer scheurbestendig dankzij 40µm folie
• Lengte: 25 m
• UV-bestendigheid: tot 3 maanden
• 30 m² - art.: 1165447
• 40 m² - art.: 1165448

Bekijk de productfilm op onze website
www.uniconstruct.be











Werkwijze verticaal:
1. Afrollen: rol op de grond leggen + naar
boven trekken
2. Elke 20 cm aandrukken
3. Links uittrekken
4. Rechts uittrekken
5. Zelfklevend middenvak aandrukken



• Enorm sterk
• Overlapt makkelijk
oneffenheden
zoals scharnieren
en deurklinken

• Goed aansluitbaar
• Fijn te positioneren

Werkwijze horizontaal:
1. Afrollen: van links naar rechts
2. Naar boven uittrekken
3. Naar beneden uittrekken

Polystyreensnijder

Polystyreensnijder

• De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

• De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

PS cutter Alu Profi
art.
1115482
snijhoogte
135 cm
snijdiepte
33 cm
lengte snede
100 cm
ingangs230V - 50/60Hz
spanning
uitgangs40V / 200W
spanning
bescherIP 68
mingsklasse
gewicht
14 kg

art.
snijhoogte
snijdiepte
lengte snede
ingangsspanning
uitgangsspanning
beschermingsklasse
gewicht

PS cutter EC2
1115475
130 cm
31 cm
100 cm

(2)
(1)

230V - 50/60Hz
40V / 200W
IP 68
11,8 kg

Optioneel:
• Staander (1)
• art.: 1115478

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

• Steigerklem (2)
• art.: 1115477

Afrolapparaat voor pleisterweefsel

Polystyreensnijder SC150

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Afrolapparaat voor het gemakkelijk snijden van pleisterweefsel, ...
Te gebruiken als tafelmodel of aan een steiger te hangen
Rollen gemakkelijk en snel vervangen
Voor rollen met breedtes: 10 tot 1200 mm
Roldiameter: tot 280 mm
Gewicht: 6,7 kg
art.: 1118561

Handgereedschap voor het snijden van harde PS isolatie
Vermogen: 250W
Spanning: 230V - 50Hz
Snijtemperatuur: max. 500°C
Meslengte: 15 cm, ook andere types verkrijgbaar
Kabel: 3 m
Gewicht: 1 kg
art.: 1115480

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
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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 afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo

