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Flex pakket 18V 5.0 Ah

Beste klant,

art.: 1153350

Pakket bestaande uit:
• Accu klopboorschroefmachine 18V
• Accu boorhamer SDS+ 18V
• Accu stofzuiger 18V
• Snellader
• 2x 18V Li-ion accu 5.0 Ah
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Accu doorslijper K 1 PACE
• Deze doorslijper met hoog vermogen biedt het vermogen en de prestaties
die u verwacht van gelijkwaardige op bezine aangedreven doorslijpers.
• Ergonomisch en gebruiksvriendelijk met weinig trillingen, optimaal uitgebalanceerde machine en nul directe emissies.
• Minder trillingen: zaagt soepeler en minder
belastend voor het lichaam.
• Meer stilte: geen lawaai meer van een
stationair draaiende benzinemotor.
• Nul directe uitstoot: zowel binnen
als buiten werken, terwijl het bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit
op de bouwplaats.
• Aangedreven door het Husqvarna
PACE batterijsysteem met hoog
vermogen en de mogelijkheid om
snel op te laden.
• Geschikt voor betonbuizen, betonnen tuinplaten, sintelblokken enz.
• Max. snijdiepte: 145 mm
• Incl. zaagblad Tacti-Cut - 350 mm
• Excl. accu en lader
• art.: 1213259

NIEUW
IN ONS
GAMMA

NIEUW

Excl.
accu en lader
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1213263
1213264
1213265

omschrijving
accu B380X PACE
accu B750X PACE
lader C900X PACE
lader C1800X PACE

cap. / vermogen
375Wh
750Wh
900W
1800W

Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

1

www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

Veiligheidsbril

Veiligheidsbril - maskerbril

Veiligheidsbril

Veiligheidsbril

•
•
•
•
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•
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Polycarbonaatbril uit één stuk
Veren met platte spatels aan de uiteinden
Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
Makkelijk te combineren bij het dragen van een
helm en/of gehoorkap
Laterale bescherming
Montuur en lenzen van polycarbonaat
Gewicht: 25 g
art.: 1088080

Polycarbonaatmasker
Indirecte ventilatie
Soepele PVC en nylon montuur
Panoramisch scherm met anti-reflex effect
Passend over een normale correctiebril en combineerbaar met een wegwerp stofmasker
Ruime elastische band
Montuur: PVC
Ruit: polycarbonaat
art.: 1065849

•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Polycarbonaatbril uit één stuk
Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
Inklapbare nylon veren
Laterale bescherming
Montuur: nylon
Lenzen: polycarbonaat.
Gewicht: 26 g
art.: 1127124

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Polycarbonaatbril met 2 lenzen
Veren uit bi-materie
Soepele uiteinden
Soepele TPE neusbrug
Montuur / oorveren: polycarbonaat / nylon
Lenzen: polycarbonaat
Gewicht : 29 g
art.: 1067663

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Gehoorkap - 30 dB

Gehoorkap met radio - 27 dB

Doos met 200 paar oordoppen

• Gehoorkap met ABS schelpen
• Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
• Dubbele beugel van plastiek (POM), regelbaar in de hoogte, zacht
en geventileerd voor een nog beter comfort.
• Oorschelp: ABS
• Oordopje: Schuimrubber
• Band: POM
• art.: 1067165

• Elektronische gehoorbescherming, uitgerust met radio
• Voor het beluisteren van
de radiofrequenties FM
(87 -108 MHz) in combinatie
met gehoorbescherming op
een efficiënte en aangename
manier
• Werkt met 2 AA batterijen niet
inbegrepen
• Boog: PVC met comfortabel
schuim
• Kap: ABS
• Kussentjes: PVC, Polyester
• Afstelsysteem: roestvrijstalen
haak
• Absorberend schuim: PU
• Knoppen: ABS
• art.: 1148681

•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Dispenserdoos met 200 paar wegwerp oordoppen uit polyurethaan
Ø 12 mm
Apart verpakt per 2 oordoppen
Polyurethaanschuim
art.: 1065074

200x

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Veiligheidshelm wit

Veiligheidshelm baseball-vorm wit

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Model B0895S: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm PP
Hoge weerstand
UV behandeling
Polyamide binnenwerk: 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
Badstof zweetband
Innoverend sluitsysteem type Rotor®
Voor een hoofdomtrek tussen
53 en 63 cm
• 2 posities mogelijk
(hoog/laag) voor een
beter comfort
• Andere kleuren
verkrijgbaar
• art.: 1095474

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•
•
•

ABS veiligheidshelmen
Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld
Getest met scherm vooraan of achteraan
Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
Badstof zweetband
Vernieuwende sluiting met “colour to colour” knop
Aanpasbare hoofdomtrek van
53 tot 63 cm
2 mogelijke posities
(hoog/laag) voor een
beter comfort.
Andere kleuren
verkrijgbaar
art.: 1067188

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Eigenschappen:
• Bovenzijde: Waterbestendig volnerf leder met Outdry membraan
• Voering: Primaloft
• Tussenzool: Fresh’n Flex + zool Dry’n Air
Omnia
• Teenkap: SlimCap
• Zool: AirTech (vermoeidheisdwerend) +
Rubber Life Plus Technologie

GRATIS

3 PAAR
CATERPILLAR
sokken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B416

Werkschoenen S3 - BASE B118

Werkschoenen S3 - BASE B119

• leder in de massa gewaxt, hierdoor een nog beter ademend vermogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig.
S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

• De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
• S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Laag model: B118: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

• De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
• S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Model B119: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
• Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
• High-tech 3D voering meer ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Eigenschappen:
• Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
• High-tech 3D voering meer ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede
tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Eigenschappen:
• Zacht volnerf High-tech 3D voering meer
ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede
tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

GRATIS

3 PAAR
CATERPILLAR
sokken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil
•
•
•
•
•

Zipwall is een tijdelijk stofscherm
Ideaal bij renovaties en verbouwingen
Eenvoudig en snel te plaatsen
Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:
• Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
• Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
• Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
• Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame “een professionele aannemer die alles proper achter laat”
• Uw imago als professioneel vakbedrijf
• Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
• In combinatie met stofazuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

ZipScreen 3

ZipScreen 3

tot ca. 3 m

ZipScreen 4

1161039
ca. 3 m

folie (1 rol - 80µ)

4x5m

4x5m

4 x 12,5 m

4 x 12,5 m

4 x 12,5 m

-

-

stofdeur

stofdeur

stofdeur

gratis

ZipScreen
10
1161042
ca. 23 m

ZipScreen 19
Plus *
1161046
ca. 23 m

3x

3x

4x

7x

5x

9x

10x

19x

3x

3x

4x

7x

5x

9x

10x

19x

3x

3x

4x

7x

5x

9x

10x

19x

1x

1x

-

3x

-

4x

-

9x

-

4x

-

4x

-

4x

-

4x

1x

4x
1x

1x

4x
1x

1x

4x
1x

1x

4x
2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

+
+

GRATIS
stofdeur
GRATIS
kleefmat

4 x 25 m
4 x 25 m
4 x 12,5 m
(antistatisch) (antistatisch)
stofdeur
stofdeur
stofdeur
+
+
+
radio
radio
radio
DABPRO
DABPRO
ROCKBOX

tot 3,60 m

tot 3,60 m
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ZipScreen 3
ZipScreen 7
ZipScreen 9
ZipScreen 4
ZipScreen 5
Plus *
Plus *
Plus *
1161043
1161040
1161044
1161041
1161045
ca. 3 m
ca. 7,5 m
ca. 8 m
ca. 10 m
ca. 10 m

art.
max. lengte
telescoopstangen
(tot 3,60 m)
kop- met plafondplaten
gripdisks (antislip
bodemplaatjes)
plafond aansluitprofiel
1,20 - 2,40 m
wand aansluitprofielen
1,20 m
brug adapters
opberg- en transporttas
zelfklevende
ritssluitingen

ZipScreen Plus *

Plu s = sto fsc rm
me t ex tra pe rfohe
rm
wa nd & pla fo ndan te
aa ns lui tp ro
vo or pe rfe ct e affiediclenht ing

tot ca. 7,50 m

ZipScreen 7 Plus
GRATIS
stofdeur
tot 3,60 m

+

tot ca. 8 m

ZipScreen 10
GRATIS
stofdeur

+

GRATIS
radio
DABPRO
tot 3,60 m

+

tot ca. 23 m
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Gipsplaat verticaal C-profiel

Gipsplaat draagprofiel plafond

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

C-vormig stijlprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
Breedte: 50 mm
Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
Dikte: 0,6 mm
Verpakking: 8 stuks
art.
1127786
1127787
1127788
1127789
1127790
1127791
1127792

lengte
2,4 m
2,6 m
2,8 m
3m
3,2 m
3,6 m
4m

C-profiel
Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
Breedte: 60 mm
Hoogte: 27 mm
Lengte: 4 m
Verpakking: 10 stuks
art.: 1127839

Gipsplaat horizontaal U-profiel

Gipsplaat randprofiel plafond

• U-vormig vloer- en plafondprofiel voor scheidings- en
voorzetwanden
• Breedte: 50 mm
• Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en
150 mm
• Dikte: 0,6 mm
• Verpakking: 8 stuks
• Ook verkrijgbaar met mousse

•
•
•
•
•
•

art.
1127827

De prijs nodig ?
Contacteer ons
voor de
de beste prijs !

U-profiel
Breedte A: 50 mm
Hoogte: 27 mm
Lengte: 4 m
Verpakking: 10 stuks
art.: 1127841

lengte
4m

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

• De speciale dubbele kop minimaliseert
het scheuren van het papier en vermijdt
daardoor papieren braampjes rond de kop.
Dit betekent een besparing van tijd en geld
en resulteert in gladde en vlakke wanden.
• De constante en scherpe punt zorgt
samen met de dubbele spoed voor snel
en gemakkelijk indraaien.
• Fijne draad voor het bevestigen van
gipsplaat tegen metalen profielen.

• De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het
papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de
kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
• De constante en scherpe punt zorgt
samen met de dubbele spoed voor snel
en gemakkelijk indraaien.
• Fijne draad voor het bevestigen van
gipsplaat tegen metalen profielen.
• Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte
aanvoer van de schroeven in het magazijn van de
machine.

Resultaat met Resultaat met
gewone kop de speciale kop

• Standaard dikte: 3,5
• Voor andere afmetingen, contacteer ons.
• *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen
afmeting
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 55

fijne draad
1106943
1106944
1106945
1106946

11 + 1
GRATIS
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• Standaard dikte: 3,5
• *: prijzen geldig bij ongewijzigde
grondstofprijzen
afmeting
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45

9+1
GRATIS

fijne draad
1106940
1106941
1106942

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

Profielverbindingstang

Profielverbindingstang

Platenlift - 3 wielen

Waterpas metal stud

• Profielverbindingstangen, voor het onderling
verbinden van METAL STUD profielen.
• Standaard verbindingstang
• art.: 1005682

• Profielverbindingstangen, voor het onderling
verbinden van METAL STUD profielen.
• Eénhands verbindingstang
• art.: 1005685

• Door het gebruik van drie wielen, kan deze
platenlift makkelijker gebruikt worden op
werven waar veel leidingen of buissystemen
nog niet in de chape liggen.
• Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
• Laadhoogte: 82 cm
• Laadvermogen: 75 kg

• Lengte: 900 mm
• Voor gipsplaten van 40 en 60 cm
breed
• Uitsparingen van 5 cm breed
• Schokabsorberende eindkappen
• Magneten in uitsparingen en zool
• Aluminium versterkt profiel
• Nauwkeurigheid 0,5 mm/m
• Zool vlak geslepen
• art.: 1129310

• Eigen gewicht:
38 kg
• art.: 1055179

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Tile cutter
Diamantzaagblad nat en droog
Keramische tegels
Natuursteen
Leisteen
Marmer
Graniet
Sidings van
Eternit en
Porcellanato

art.

dia.

asgat

1021742
1021743

125 mm
230 mm

22,2 mm
22,2 mm

ACTIE

125 mm
10 + 2
GR AT IS

segmenthoogte
10 mm
10 mm

ACTIE

23 0 mm
5+1
GR AT IS

segmentdikte
1,2 mm
1,6 mm

Hangtoiletkit

Douchebodemelement

• Een 2-delig montage set om sanitaire installatiewanden te bekleden. Dit toilet-element heeft alle benodigde uitsparingen.
• Met een breedte van 120 cm kan het element in bijna iedere
situatie passend
gebruikt worden.
• Daarenboven is de
set voorzien van
een tablet voor een
perfecte afwerking
van het hangtoilet.
• Dikte: 20 mm

• Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen, en garanderen
een 100% waterdichting, dankzij de reeds geïntegreerde afvoer.
• Afvoer: verticaal of horizontaal
• Dikte: 40 mm

art.
1130361

lengte
120 cm
120 cm

breedte
120 cm
20 cm

art.
1130366

lengte
90 cm

breedte
90 cm

Douchewand i.c.m. metal studs
Werkwijze:
1. Plaatsen van de metal studs en gipsplaten
• Indien de metal studs 60 cm uit elkaar staan, bouwplaten van 20 mm gebruiken
• Als de metal studs 30 cm uit elkaar staan, kunnen bouwplaten van 10 mm gebruikt
worden
2. Met schroeven bevestigen, altijd gebruik maken van rozetten.
• Afstand schroeven: 20 à 30 cm
3. Afdichtingsmiddel tussen 2 platen in de naden
4. Bovenop de naden waterdichte afdichtingsband die mag worden ingetrokken (verlijmd)
met de flex tegellijm of de Botament MD1, indien er weinig verdikking mag zijn bijvoorbeeld in combinatie met mozaïektegels

VOOR

NA

ACTI

Bij aa nk ooEp va n
25 m²
bo uw pla te n
GR AT IS
5 tu be s
lij m- en af dic ht kit

ACTI

Bij aa nk ooEp va n
50 m²
bo uw pla te n
GR AT IS
DA BP RO
we rfr ad io

Waterdichte
afdichtingsband

Afdichtingskit

Afdichtingsmiddel

•
•
•
•
•
•
•

Bouwplaten
Schroeven & rozetten

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

Contacteer ons
voor uw
project!

RUBI professionele tegelsnijder TZ-1300

Ergonomische vloerderstoel

• Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2
standen
• Verstelbare en instelbare afstelhaak voor repeterende snedes
• Met extra grote zĳsteunen voor grootformaat tegels
• Snĳwieltjes van Ø 8 tot 22 mm.
• Lengte: 1300 mm
• Diagonaal: 900 x 900 mm
• Inclusief een snĳwieltje van Ø 8 en 18 mm
• art.: 1132587

• Vernieuwd chassis in aluminium voor een betere stabiliteit. Voorzien van 7 wielen.
• Laat een een ergonomische positie toe en ontlast zowel de rug als
de knieën
• Hellingshoek en hoogte
van het zadel is instelbaar om elke mogelijke
werkpositie toe te laten.
• art.: 1045405

Voor het volledige gamma, raadpleeg
onze catalogus vloer & tegel.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Schlüter® - KERDI - afdichtingsdoek

Schlüter® - DITRA - ontkoppelingsmat

Toepassing:
• Barstoverbruggende contactafdichting achter de tegels om te vermijden dat vocht in de
ondergrond kan binnendringen en het gebouw kan beschadigen.

Toepassing:
• Ontkoppelingsmat, te gebruiken bij problematische ondergronden (hout, osb, triplex, ...) of
combinatie-ondergronden (beton-snelbouw, ...), of wanneer snel gewerkt moet worden
• Voorkomt op deze manier scheuren in tegels, en voegen, omwille van zettingsverschillen in
tegels en ondergrond.

Materiaal:
• PE-afdichtingsfolie
• Onderkant en bovenkant: dragend vliesweefsel hechtend aan lijm
• Dikte KERDI 200: 0,2 mm

Materiaal:
• PE-ontkoppelingsmat met zwaluwstaartprofiel.
• Onderkant: dragend vliesweefsel, hechtend aan lijm
• Dikte: 3 mm

Doel:
• Scheuroverbrugging in achterliggend
pleisterwerk : voorkomt doorscheuren
in tegels, of scheurtjes in de voegen
• Afdichten: waterdicht materiaal, zo kan
je waterdichte tegelbekleding krijgen.
Naden dienen voorzien te worden van
KERDI-accessoires.

Doel:
• Ontkoppelen voorkomt doorscheuren
in tegels, of scheurtjes in de voegen
• Afdichten: waterdicht materiaal
• Dampdruknivellering: dampspannigen
in ondergrond worden genivelleerd
onder het ditra-oppervlak

Verpakking:
• art. 1050979 - lxb: 30 m x 1 m

1x

Verpakking:
• art. 1048336 - lxb: 30 m x 1 m

3x

= gratis
werfradio
DABPRO

5x

= gratis
werfradio
UBOX 400R

Webercol plus

= gratis
werfradio
ROCKBOX
AANRADER

Hoogperformante, flexibele en stofvrije tegellijm voor het plaatsen van tegels en
natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren en
vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie
• Klasse C2TE S1: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open
tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand
• Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
• Wachttijd voor invoegen: 12 uren
• Wachttijd voor ingebruikname vloer: 12 - 24 u
• Zetdikte: 2 tot 15 mm
• art.: 1153427 - Webercol plus grijs 25 kg
• art.: 1153425 - Webercol plus wit 25 kg: (plaatsen natuursteen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte
voegmortel)
• 1 pallet = 42 zakken

Topkwaliteit

Omnicem PL85
Flexibele, all-round poedertegellijm.
• Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels,
gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, (glas)
mozaïek en steenstrips
• Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals
oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden,
terrassen
• Laagdikte tot 15 mm
• Wand en vloer
• Binnen en buiten toepasbaar
• Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE. S1
• art.: 1100887 - Omnicem PL85 grijs 25 kg
• 1 pallet = 40 zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

19 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

6
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

• Samen met duurzame energiebronnen zorgt de klimaatregelende tegelvloer voor een
maximale efficiëntie en behaaglijkheid.

31

St.

Set

BEKOTEC-THERM-HV
2 incl. aanvoer-debietmeter
Aansluitset meergroepsverdeelunit
voor 2
verwarmingscircuits
HR 16
St.
BEKOTEC-THERM-HV
3 incl. aanvoer-debietmeter
Aansluitset meergroepsverdeelunit
Set
voor 3
verwarmingscircuits
HR 16
St.
BEKOTEC-THERM-HV
4 incl. aanvoer-debietmeter
Aansluitset meergroepsverdeelunit
Set
voor 4
verwarmingscircuits
HR16
St.
BEKOTEC-THERM-HV
5 incl. aanvoer-debietmeter
Aansluitset meergroepsverdeelunit
Set
voor 5
verwarmingscircuits
HR16
1
St.
BEKOTEC-THERM-HV
6 incl. aanvoer-debietmeter
Aansluitset meergroepsverdeelunit
1
Set
voor 6
verwarmingscircuits
HR16
St.
BEKOTEC-THERM-HV
7 incl. aanvoer-debietmeter
Aansluitset meergroepsverdeelunit
Set
voor 7
verwarmingscircuits
HR16

BTHV3DE
BTHV3A
BTHV4DE
BTHV4A
BTHV5DE
BTHV5A
BTHV6DE
BTHV6A
BTHV7DE
BTHV7A

53,36

Set

216,80
66,79
265,68
80,20
314,48
93,61
363,32
107,05

St.
Set
St.
Set
St.
Set
St.
Set

2490,00

-

1Set

-

1St.

-

1Set

-

1St.

-

1Set

-

1St.

St.

1St.

Set

1Set
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105
Bureau
20 °C / 558 W

Bureau
AZ 002 (Verteiler
1 [12])
Rohrlänge: 109,544
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,97 m²/Q=312
W
Wasplaats
AZ 002 (Verteiler
1 [10])
Rohrlänge: 77,603
m
Volumenströme:
0,4 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=4,86 m²/Q=217
W

Bureau

Zithoek
AZ 003 (Verteiler
2 [3])
Rohrlänge: 95,775
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,58 m²/Q=295
W

Zithoek
AZ 001 (Verteiler
2 [4])
Rohrlänge: 96,141
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,58 m²/Q=295
W

AZ 001 (Verteiler
2 [6])
Rohrlänge: 101,650
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,97 m²/Q=312
W

106
Zithoek
20 °C / 1316 W

-

1Set
1St.
1Set

412,13
120,45

Inkom/WC
AZ 002 (Verteiler
1 [9])
Rohrlänge: 95,606
m
Volumenströme:
0,7 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,36 m²/Q=340
W

-

-

Rolle

1St.

Zithoek
AZ 004 (Verteiler
2 [2])
Rohrlänge: 74,016
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,58 m²/Q=295
W

-

1 Rolle/5 m²

Zithoek
AZ 002 (Verteiler
2 [5])
Rohrlänge: 78,012
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,58 m²/Q=295
W

1 Rolle/50 m²
1 Rolle/30 m²
1 St./ 2.50 m

Rolle/Karton
Rolle/Karton
Rolle/Karton
Rolle/Karton
Rolle/Karton

102
Wasplaats
20 °C / 388 W

m

m
m
m
m
m
m

St.

Wasplaats
AZ 001 (Verteiler
1 [11])
Rohrlänge: 69,124
m
Volumenströme:
0,4 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=4,85 m²/Q=217
W

m²

10,02

1,66
1,66
1,66
1,66
1,66

168,01

104
Berging
20 °C / 129 W

m²

19,23

DILEX-RF

BTHV2A

-

101
Inkom/WC
20 °C / 1020 W

m²

15,94

DITRA 25 5M

BTHV2DE

Rolle/25 m
Rolle/25 m

1 St./ 2.50 m
20 St./Karton

Einheit
°C
W

103
Inkom
20 °C / 117 W

DITRA 25 30M

BTHR16RT ***
BTHR16RT 70
BTHR16RT 120
BTHR16RT 200
BTHR16RT 750

-

1 St./ 1.00 m

m
St.

4,33

87,00

6,41 m²

m
m
St.

1,78

BTS 510

1673,28

Zithoek
AZ 005 (Verteiler
2 [1])
Rohrlänge: 92,662
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,58 m²/Q=295
W

1,85

14,37
13,88

ENR 1520 P

EUR

Aufheizres.)

Inkom/WC
AZ 003 (Verteiler
1 [8])
Rohrlänge: 86,037
m
Volumenströme:
0,7 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,37 m²/Q=340
W

m²
Schlüter® -DITRA
25 5 M
m
Randbewegingsprofiel
Schlüter® -DILEX-RF
en toebehoren:

-

-

Rolle/50 m
Rolle/50 m

2,51

DFP 10/100
DFP 10/250

20 St./Karton
20 St./Karton

m
m

EN 442 / EN 1264

Gebäude

Bezeichnung
Raumbezeichnung
Norminnentemperatur
Norm-Heizlast (incl.

Heizlast korrigiert
Soll-Deckungsanteil

Ist-Deckungsanteil

Verteiler 1 Abgänge:
12
Massenstrom: 344
kg/h
Druckverlust: 20
mbar

12 E.V.
13 E.V.
Verwarmingsbuizen

Verwarmingsbuis
/ BEKOTEC-THERM-HR
14
16mm
1 425
m
Benodigde verwarmingsbuizen
-berekend- 16 x
2
Verwarmingsbuis
16x2 leveringseenheid
15
bindend voorstel
- nietm
- Belangrijk:
snijverlies / leveringseenhedenrollengten /
op eigen
verantwoordelijkheid
te bepalen en te
16
controleren
m
Verwarmingsbuis
16 RT / 70 m
17
m
Verwarmingsbuis
16 RT / 120 m
18
m
Verwarmingsbuis
16 RT / 200 m
19
1 500
m
Verwarmingsbuis
16 RT / 750 m wegwerpspoel
Meergroepsverdeelunit
en toebehoren:

BRS 808 KF
BRS 808 KSF

m²
m²

0,87
1,15

HL
HL

Verteiler 2 Abgänge:
Massenstrom: 184 6
kg/h
Druckverlust: 15
mbar

• Dankzij de geringe opbouwhoogte en de innovatieve verwarmings- en regeltechniek
is deze gepatenteerde vloerconstructie een snel reagerend, energie- en kostenbesparend “groot verwarmingselement” met een zeer lage aanvoertemperatuur.

Schlüter® - DILEX-DFP
250 uitzettingsvoegprofiel
DFP 10/250
Schlüter® - BEKOTEC-ENR
randplaat ENR 1520
P, 30,5 cm x 45,5
cm A = 0,14 m²
Schlüter® -BEKOTEC
- BTS
Schlüter® -DITRA
25 30 M

14,94
17,94

BRS 810

int

QHK

QHK

Leefkeuken

m
St.
St.
St.
m²
m²

EN 2520 P
EN 1520 PF

BRSK 810

Kurzbez.
Raumbezeichnung

QHK

W
des/der Heizkörper
an der Raumheizlast
des/der Heizkörper
%
an der Raumheizlast
Ist-Leistung der Heizkörper
%
8 QFB
im Raum
Soll-Deckungsanteil
der Fußbodenheizung
W
9 QFB
an der Raum-Heizlast
Ist-Deckungsanteil
der Fußbodenheizung
%
10 QFB
an der Raumheizlast
Ist-Leistung der Fußbodenheizungsflä
11 QWH
%
chen im Raum
Soll-Deckungsanteil
der Wandheizung
W
12 QWH
an der Raum-Heizlast
Ist-Deckungsanteil
der Wandheizung
%
13 QWH
Ist-Leistung der Wandheizungsflächenan der Raumheizlast
%
im Raum
(1)
(2)
(3)
Raumbezeichnung
W
(4)
(5)
(6)
(7)
QHL
int
(8)
QHL
(9)
QHK
(10)
QHK
(11) (12) (13)
QHK
°C
W
QFB
W
QFB
%
QFB
201 / Hal
%
QWH QWH Q
W
%
20
WH
%
669
W
669
%
0
%
W
100
89
203 / Hal/Dressing
597
0
20
647
647
0
0
100
96
204 / Slaapkamer
620
0
1
20
616
616
0
0
100
100
205 / Slaapkamer
616
0
2
20
613
613
0
0
100
100
202 / Bad
613
0
24
503
503
0
0
100
57
206 / Slaapkamer
288
0
3
20
1029 1029
0
0
100
100
101 / Inkom/WC
1029
0
20
1020 1020
0
0
100
67
102 / Wasplaats
680
0
20
388
388
0
0
100
112
103 / Inkom
435
0
20
117
117
0
0
100
112
104 / Berging
131
0
20
129
129
0
0
100
112
105 / Bureau
144
0
20
558
558
0
0
100
112
106 / Zithoek
625
0
20
1316 1316
0
0
100
112
107 / Leefkeuken
1474
0
20
1483 1483
0
0
100
101
1491
0
0
6

7

AZ 004 (Verteiler
1 [2])
Rohrlänge: 108,189
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,66 m²/Q=298
W

6
7
8 E.V.

10 E.V.

Schlüter® -BEKOTEC-noppenplaat
zonder folie
type EN 2520P per
0.8m² 20 st./doos
Schlüter® -BEKOTEC-noppenplaat
met folie type
EN 1520PF per 0.8m²
20 st./ doos voor
vloeibare
dekvloer
Schlüter® - BEKOTEC-BRS
randstrook BRS
per 50 m
810
Schlüter® - BEKOTEC
BRSK 810 met kleefbasisBRSK randisolatiestrook
voor wandmontage
Schlüter® - BEKOTEC
- BRS/KF randstrook
808 KF met klevende
BRS
voet voor vloeibare
dekvloer
Schlüter® - BEKOTEC
- BRS 808 KSF
randisolatiestook
met klevende steunvoet
Schlüter® - DILEX-DFP
100 uitzettingsvoegprofiel
DFP 10/100

Totaal zonder BTW:

Leefkeuken
AZ 005 (Verteiler
1 [1])
Rohrlänge: 96,121
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,66 m²/Q=298
W

m

Hoeveelheid /
Eenheid

Eenheid

Leefkeuken
AZ 002 (Verteiler
1 [4])
Rohrlänge: 104,785
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,67 m²/Q=299
W

m²
m
m

-

EUR

107
Leefkeuken
20 °C / 1483 W

m²

100

1
2
3
4
5

Verkoopprijs
zonder BTW:

nummer

3,76 m²

112,00

11 E.V.

Schlüter-Artikel

Leefkeuken
AZ 003 (Verteiler
1 [3])
Rohrlänge: 81,007
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,65 m²/Q=298
W

1
2
3
4
5

Nr.

Datum:
8/08/2019
Technische adviseur:
Adam Nobels
Aangemaakt door:
J. Grüning
Aangemaakt door:
Adam Nobels
Voorontwerp
De door ons gemaakte met geschatte gegevens!!
berekeningen zijn
louter richtwaarden.
Garantieclaims
kunnen hieruit niet
worden ontleend.
Prijzen zijn geldig
tot 31.12.2019

Product

en toebehoren:

Leefkeuken
AZ 001 (Verteiler
1 [5])
Rohrlänge: 99,839
m
Volumenströme:
0,5 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=6,66 m²/Q=298
W

Hoeveelheid

Berging
AZ 001 (Verteiler
1 [7])
Rohrlänge: 44,449
m
Volumenströme:
0,2 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=3,22 m²/Q=144
W

P-1900014-2
Rombouts - Dufraing
27/08/2019

Eenheid

Positie

Dekvloernoppenplaat

9 E.V.

8 mm

N

Heizflächenauslegu
ng

Rombouts - Dufraing

Raumliste für Gebäude:

Projectnummer:
Vakkundige vewerker:
Bouwproject:
Gewijzigde datum:

• Schlüter®-BEKOTEC-THERM koppelt milieuvriendelijk verwarmingscomfort aan
hygiëne en behaaglijke warmte.

Inkom
AZ 001 (Verteiler
1 [6])
Rohrlänge: 39,575
m
Volumenströme:
0,2 l/min
Verlegeabstand:
75 mm
A=2,92 m²/Q=131
W

Vloerverwarming Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Contacteer ons
voor uw project met
materiaallijst,
warmteverliesberekening
en legplan

6.7.3.19
HS/ETU

Seite 1
Eigen woning Wouter.xlsb

materiaallijst

32 mm

warmteverliesberekening

legplan

8 mm
31 mm

20 mm

Schlüter-BEKOTEC-ENP

Schlüter-BEKOTEC-ENF (EN23F)

• Schlüter-BEKOTEC-EN is een polystyreen noppenplaat voor dekvloeren, bedoeld voor de
opname van de verwarmingsbuizen Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR Ø 16 mm.
• De individuele platen worden door middel van getrapte groeven met elkaar verbonden.
• De verwarmingsbuizen worden op de plaat bevestigd door ze naargelang de gewenste tussenafstand in een raster van 75 mm tussen de tapse noppen te klemmen.
• De dekvloer wordt als klassieke dekvloermortel – kwaliteit CT-C25-F4 (ex ZE20) of CA-C25-F4
(ex AE 20) – met een laagdikte van minimum 8 mm en maximum 25 mm vakkundig boven de
noppen aangebracht.
• Breedte: 75,5 cm
• Lengte: 106 cm
• art.: 1048909

• Schlüter-BEKOTEC-EN F is een dekvloernoppenplaat van drukstabiele polystyreen-structuurfolie voor de opname van de verwarmingsbuizen Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR Ø 14 mm.
• De platen worden onderling gekoppeld door deze met één noppenrij overlappend in elkaar te
klikken.
• De verwarmingsbuizen worden op de
plaat bevestigd door ze naargelang de
gewenste tussenafstand in een raster
van 75 mm tussen de tapse noppen
te klemmen.
• Breedte: 90 cm
• Lengte: 120 cm
• art.: 1048907

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 14 MM
• Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR is een soepele verwarmingsbuis van hoogwaardige PE-RT kunststof,
speciaal ontwikkeld om in de Schlüter-BEKOTECnoppenplaat te worden geklemd.
• Wanddikte 2 mm, vervaardigd volgens DIN
16833
• Zuurstofdicht volgens DIN 4721/26
• Kwaliteitscontrole SKZ A240.DIN-EN 1264
getest en gecertificeerd
• Diameter: 14 mm
• Lengte: 200 m
• art.: 1048113

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 16 MM
• Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR is een soepele
verwarmingsbuis van hoogwaardige PE-RT
kunststof, speciaal ontwikkeld om in de
Schlüter-BEKOTEC-noppenplaat te worden
geklemd.
• Wanddikte 2 mm, vervaardigd volgens
DIN 16833
• Zuurstofdicht volgens DIN 4721/26
• Kwaliteitscontrole SKZ A240.DIN-EN 1264
getest en gecertificeerd
• Diameter: 16 mm
• Lengte: 200 m
• art.: 1048117

Schlüter-BEKOTEC-BRS
• Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen
• Deze is voorzien van een kleefbasis en beschikt
aan de achterzijde over een kleefstrook voor
de wandbevestiging. Door de Schlüter-BEKOTEC-noppenplaat op de PE-kleefbasis
te leggen, ontstaat een verbinding die
verhindert dat vloeibare dekvloermortel kan
doorsijpelen tijdens de verwerking.
• Breedte: 10 cm
• Dikte: 8 mm
• Lengte: 500 m
• art.: 1048008

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP
• Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP is een meergroeps-verdeelunit van met glasvezel versterkte
kunststof, bestaand uit een aansluitset, 1 tot 12 aanvoer- en retourmodules en montagebeugels.
• De modulaire verwarmingsgroepuitlaten (afstand 50 mm) kunnen elk 180° worden gedraaid, zijn
aan beide zijden aansluitbaar en worden met geïntegreerde fixeerelementen vastgezet.
Aansluitset voor kunststof verdeler
• Set bestaand uit aanvoer en retour
• (A) - art.: 1179577
Aanvoer- en retourmodule
• Set bestaand uit aanvoer en retour
• (B) - 1 aansluiting - art.: 1179566
• (C) - 2 aansluitingen - art.: 1179568
• (D) - 4 aansluitingen - art.: 1179571

(A)

Montagebeugel
• Hoogte: 98 mm
• (E) - art.: 1179579
(E)

(D)

(C)

(B)

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

Pleisterdikte: 7 mm
Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
Verpakking: 20 stuks per bundel

art.
1043700
1043701
1043702
1043703
1043704
1043705
1043706
1043707
1043708
1043709
1043710
1043711
1043712
1043713

3,8 mm

Stuka-werken ?
contacteer ons
voor een
offerte op maat !

Raamprofielen
• Lengte: 2,4 m (30 stuks/karton)
• Kleven op raamprofiel, achter 1 deel in te pleisteren en, kleefstrook af te breken
• Toepassing: makkelijk afkleven ramen

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

28 mm

producten
hoekbeschermer 1,0 m
hoekbeschermer 1,2 m
hoekbeschermer 1,5 m
hoekbeschermer 1,8 m
hoekbeschermer 2,0 m
hoekbeschermer 2,2 m
hoekbeschermer 2,4 m
hoekbeschermer 2,5 m
hoekbeschermer 2,6 m
hoekbeschermer 2,7 m
hoekbeschermer 2,8 m
hoekbeschermer 3,0 m
hoekbeschermer 3,5 m
hoekbeschermer 4,0 m

ACTI

Bij aa nk oo pE va n
10 pa kk en (m ix)
GR AT IS
aa nd ru kro l
vo or
raa mp ro fie len

Plaasterstop binnenpleisterwerk
• Pleisterdikte: 6 of 9 mm
• Aluzinc (op aanvraag alu, inox)

6 / 9 mm

art.
producten
1043744 plaasterstop 2,6 m - 6 mm
1043745 plaasterstop 3 m - 6 mm
1043746 plaasterstop 2,5 m - 9 mm
1043747 plaasterstop 3 m - 9 mm

383

150
.: 1

art

40 mm

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk

6 mm

• Pleisterdikte : 6 mm (op aanvraag 10
of 13 mm)
• Aluzinc (op aanvraag inox)
• Verpakking: 50 stuks per bundel
art.
producten
1043758 afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm
1043759 afstrijkprofiel 3 m - 6 mm

22 mm

Pleisterweefsel

Stuka-werken ?
contacteer ons
voor een
offerte op maat !

• Rollengte: 100 m
• Binnen: wit - 95 g/m²
• Buiten: blauw - 135 g/m²

binnen

art.
1003679
1003639
1003637
1003635
1003641

breedte maaswijdte
10 cm
12,5 cm
25 cm
5 x 5 mm
50 cm
100 cm

1003649 pleisterweefsel buiten 135 g/m² 100 cm

10 x 10 mm

omschrijving
raamprofiel 6 mm
raamprofiel 9 mm

verpakking
30 st
30 st

Barnier - oranje PVC tape
BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095
Oranje kleefband op basis van geplastificieerde pvc,
met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te
behandelen bouwdelen tijdens schilders- en stukadoorswerkzaamheden.
•
•
•
•
•
•

buiten

producten
pleisterweefsel binnen 95 g/m²
pleisterweefsel binnen 95 g/m²
pleisterweefsel binnen 95 g/m²
pleisterweefsel binnen 95 g/m²
pleisterweefsel binnen 95 g/m²

art.
1144762
1144763

Temperatuurbestendig: 70°C
Dikte: 0,125 mm
Kleefkracht: 150 gr/cm
Treksterkte: 2,2 kg/cm
Rek: 120%
Inzetduur: max. 1 week

art.
1003263

breedte
50 mm

normaal
per rol
per 30 rollen
per doos

lengte
33 m

verpakking
36 st

- 10%
- 15%
- 20%

actieprijs
-

Dagkantelementen
Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten aan ramen, deuren, etc...
Het dagkantelement DK-1 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een verzinkt pleisterprofiel is ingewerkt.
Voordelen:
• De voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
• Snelle en eenvoudige verwerking: tot 60% tijdswinst
• Geen tijdrovende manipulaties / Strakke afwerking / Minder kans op krimpscheuren
• Bijkomend plamuurwerk overbodig
• Perfect haakse afwerking door hoek van 90°
• Beschadiging van het raamprofiel wordt uitgesloten
Samenstelling plaat:
Kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met karton (standaard)
art.
1116579
1116592
1116580
1116593
1116594
1116595

dikte
(mm)
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

8

breedte
(mm)
235
295
235
295
295
235

lengte
(mm)
2200
2200
2600
2600
3000
3000
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Betonkontakt

Metal Dec

•
•
•
•
•
•

• Corrosiewerend product voor metalen structuren.
• Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van
polymeren, voorzien van anti -corrosie protectoren,
ontwikkeld voor de bescherming tegen corrosie van
metalen structuren in de bouw.
• Metal Dec wordt zowel bij nieuwe, als bij herstellingswerken toegepast. Gemengd met pleister of cement,
vormt het een viskeuze, dunne mortel die uitstekend
vasthecht aan blanke of geschilderde metalen structuren in de bouw.
• Metal Dec is geschikt voor
binnen- en buitentoepassingen.
• 10 liter - art.: 1123092

Rode hechtingsprimer voor pleister en gladde betonoppervlakken
Betonkontakt zorgt voor een goede hechting voor de daaropvolgende pleistertoepassing
Verbruik: ca. 150 - 250 g/m²
Droogtijd: ca. 24 uur
Verpakking: 23 kg
art.: 1149706

ACTIE

10 + 1
GR AT IS

ACTIE
10 + 1
GR AT IS

Pro-Wall
• Kleurloos, verspuitbaar voorstrijkmiddel voor gebakken
stenen.
• Pro-Wall is een reuk- en kleurloos, zuigkrachtverlagend voorstrijkmiddel dat uitstekend penetreert
in alle gebakken minerale bouwstoffen, zonder de
eigenschappen en de dampdoorlatendheid in het
gedrang te brengen.
• Pro-Wall wordt toegepast op zuigende bakstenen zoals Thermoblokken, Poroton & Poro+ snelbouwstenen,
Stalton welfsels, enz.
• Pro-Wall verhoogt de
aanhechting spectaculair en
reduceert de werktijd voor
het bepleisteren van deze
ondergronden.
• 10 liter - art.: 1123088

Primer voor sterk zuigende ondergronden
voor binnen en buiten
•
•
•
•
•
•

Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
Door de gele kleur zijn reeds behandelde oppervlakken direcht herkenbaar
Verbruik: ca. 60 - 200 g/m²
Droogtijd: ca. 6 - 8 uur
Verpakking: 18 kg
art.: 1149707

ACTIE

10 + 1
GR AT IS

ACTIE

Belgametalcover

10 + 1
GR AT IS

•
•
•
•
•
•
•

ALU stukadoorsrijen

•
•
•
•
•
•
•

Alu afgeschuinde rij:
• Breedte: 100 mm
• Schuine kant: 45 mm
• Hoogte: 18 mm
• Dikte: 1,2 mm
art.
1054775
1054776
1054777

omschrijving
alu rij - 1,5 m
alu rij - 2 m
alu rij - 2,5 m

Volvlaks zelfklevende overpleisterbare folie voor metalen liggers
Ideaal om op metalen liggers te kleven die nadien overpleisterd worden
Overschilder- en overpleisterbaar
Uitstekende hechting op metaal én beton
Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
Zéér sterk hechtende lijmlaag
3 gesplitte en beschermde kleefstroken voor
aansluiting met metselwerk of beton
100% volvlakse verlijming
Ook verwerkbaar bij lage temperaturen
Geen roestdoorslag
Lengte: 25 m
Kleur: wit
Breedte 200 mm - art.: 1185495
Breedte 300 mm - art.: 1181630

ACTIE

5+1
RO L
GR AT IS

Alu h-rij:
• Breedte: 114 mm
• Hoogte: 28 mm
• Dikte: 1,2 mm
art.
1094861
1094862
1094863

omschrijving
alu h-rij - 1,5 m
alu h-rij - 2 m
alu h-rij - 2,5 m

Verfemmer + navullingen

Verfrol

Flex mixer MXE 1202

• Verfemmer rechthoekig 12 liter
• Navulling voor verfemmer (5 vellen)

• Wegwerp verfrol
• 230 x 48 mm
• Polyester 12 mm

• Vermogen: 1200W
• Toeren stand 1:
0-210/325/530 tpm
• Toeren stand 2:
0-320/490/780 tpm
• Aansluiting: M14
• Incl. mengstaaf WR2
• Gewicht: 4,8 kg
• art.: 1185525

art.

5 vellen

: 11

5x

085

43

ar

t.:

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art

.: 1

015

462

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

10

15

42

7

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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KIP Schilderstape Washi-Tec 3308

KIP - oranje PVC tape

• Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede
hechting en treksterkte.
• Temperatuurbestendig: 120°C
• Dikte: 0,09 mm
• Kleefkracht: 1,6 N / 10 mm
• Treksterkte: 34 N / 10 mm
• Rek: 6%
• Inzetduur: 6 maanden

Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt.
Rolt zeer makkelijk af.

art.
1121311
1121312
1121313
1121314
1121315

breedte
18 mm
24 mm
30 mm
36 mm
48 mm

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

verpakking
48 st
36 st
32 st
24 st
20 st

•
•
•
•
•
•
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v
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actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm

normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Temperatuurbestendig: 80°C
Dikte: 0,13 mm
Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
Treksterkte: 18 N / 10 mm
Rek: 150%
Inzetduur: 6 weken

art.
1083240

breedte
50 mm

lengte
33 m

AANRADER
prijs /
kwaliteit

verpakking
36 st

normaal
actieprijs
per rol
- 10%
per 30 rollen mix*
- 15%
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas
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KIP Schilderstape - maskingtape

KIP beschermfolie

Uitstekende standaard masking tape. Licht gekrepte tape met goede
kleefkracht en goed hechtvermogen. Goede impregnatie. Voor eenvoudige en kortstondige
afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
• Temperatuurbestendig: tot 66°C
• Dikte: 0,12 mm
• Kleefkracht: 4,38 N / 10 mm
• Treksterkte: 31,5 N / 10 mm
• Rek: 9%
• Inzetduur: kort

Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE
folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen,
tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.
• Temperatuurbestendig: tot 40°C
• Dikte: 0,05 mm
• Kleefkracht: 3,5 N / 25 mm
• Treksterkte: 30 N / 25 mm
• Rek: 250%
• Inzetduur: 3 weken

art.
breedte
1003737 18 mm
1003739 24 mm
1003745 30 mm
1003741 36 mm
1003743 48 mm

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

verpakking
32 st
24 st
20 st
16 st
12 st

art.
1083224
1083225
1022576
1003733
1003735

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
er on
tacte
Con oor uw s
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breedte
75 mm
125 mm
250 mm
500 mm
1000 mm

lengte
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

verpakking
36 st
24 st
12 st
6 st
6 st

actie 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm 1000 mm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

KIP - maskingtape 309

KIP masker - raamafdekfolie

Scherpe verfkanten en uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest
kwetsbare ondergronden.

Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke
PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf
aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en
maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.
• Temperatuurbestendig: tot 40°C
• Dikte: 0.29 mm
• Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
• Treksterkte: 51 N / 10 mm
• Rek: 13% / inzetduur: 3 weken

•
•
•
•
•
•

Temperatuurbestendig: 60°C
Dikte: 0,10 mm
Kleefkracht: 1,3 N / 10 mm
Treksterkte: 31,7 N / 10 mm
Rek: 8%
Inzetduur: 8 weken
art.
breedte
1179334 18 mm
1083203 24 mm
1150163 30 mm
1179335 36 mm
1083204 48 mm

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

art.
1003723
1003725
1003727
1003729
1166004

verpakking
48 st
36 st
32 st
24 st
20 st

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas
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KIP - oranje PVC tape

breedte
50 mm

lengte
33 m

verpakking
60 st
60 st
40 st
40 st
30 st

actie 55 cm 110 cm 150 cm 210 cm 270 cm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
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tacte
Con oor uw s
v
j
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best

Kenmerken:
2-lagen
• Bovenlaag: absorberend katoenvlies - 200 g/m²
• Grondlaag: vloeistofdichte PE-antislip folie
Eigenschappen:
• Licht absorberende werking vloeistoffen (verf)
• Voeistof wordt niet verder verspreid
• Vloeistofdichte onderlaag
• Schokabsorberend
• Herbruikbaar

verpakking
36 st

normaal
actieprijs
per rol
- 10%
per 30 rollen mix*
- 15%
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

10

lengte
20 m
20 m
20 m
20 m
17 m

Schildervlies, zuigend, beschermend (200 g/m² katoenvezel)

Temperatuurbestendig: 40°C
Dikte: 0,12 mm
Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
Treksterkte: 51 N / 25 mm
Rek: 176%
Inzetduur: 3 weken

art.
1003719

breedte
55 cm
110 cm
150 cm
210 cm
270 cm

Protectiedoek

Gladde pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescherming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...)
•
•
•
•
•
•
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ACTIE

art.
omschrijving
1059721 Zuig- schildervlies - 200 g/m² - 1m x 50m
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Protectiedoek herbruikbaar

Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol

Vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)
Kenmerken:
• 3-lagen polyestervlies
• Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
• Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
• Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie
Toepassing:
• Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...
Voordelen:
• Herbruikbaar
• Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
• Alternatief voor protectiekarton
• Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen
• Beschermend voor de ondergrond
• Antislipcoating onderaan
• Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating
onderkant
• Krult niet op bij leggen
• Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

• Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder,
stukadoors of verbouwingswerken.
• Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met
langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen
doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton
zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die
afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de
“rietgaatjes” die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
• Afrollen en vasttapen op de ondergrond
• Belangrijke kenmerken voor vergelijking:
• ± 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
• art.: 1000191

Gebruik:
• Afrollen + niet meer vast tapen
• Herbruikbaar, zeer snel opnieuw oprollen (laat geen lijmresten achter)
• Enorme tijds- en materiaalbesparing, geen afval achteraf

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks
per 12 stuks
per pallet (32 stuks)

Protectiedoek
rollen (1 x 50 m)

art.
1059718
1059719
1069746

- 10%
- 15%
- 20%

ons protectiekarton =
+/- 280 g/m²
75 m² per rol
weerszijden PE folie
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Con oor uw s
v
j
e pri
best

Standaardformaat:
• art. 1059718 - standaard: breedte
1 m x 50 m
Op aanvraag verkrijgbaar:
• Smalle trappenfolie 65 cm
• Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m

normaal
per stuk
per 3 stuks
per 6 stuks

Opgelet bij
vergelijkingen

-

opgelet
rol = 75 m²

s
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v
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actieprijs
-

omschrijving
Standaard 180 g/m² - 1m x 50m
Breedformaat - 180 g/m²
Voor trappen - 180 g/m²

breedte
1m
2m
65 cm

lengte
50 m
50 m
25 m

Protectiedoek

Protectiedoek

Kenmerken:
• Bovenlaag: hightech ademend, vloeistofdicht meerlagig membraan. Laat onderliggend
vocht ontstnappen door dampopenheid langs de onderzijde, en houdt vloeistof tegen langs
bovenzijde. (vraag onze technische fiche)
• Onderlaag: ademend polyestervlies (blauw) , met zelfklevende coating

Kenmerken:
• Bovenlaag: ademings-actief membraam (70 g/m² / 24 h). Laat onderliggend vocht door naar
boven en houdt vloeistof tegen langs bovenzijde (vraag onze technische fiche). Beschermt
tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de bouwfase.
• Onderlaag: ademend polyestervlies (blauw), met zelfklevende coating

Eigenschappen:
• Ademend van onder naar boven
• Vloeistofdicht van boven naar onder
• Schokabsorberend
• Zelfklevend
• Herbruikbaar

Eigenschappen:
• Ademend van onder naar boven
• Vloeistofdicht van boven naar onder
• Schokabsorberend
• Zelfklevend
• Herbruikbaar

Toepasbaar op:
• Natuursteen
• Hout
• Net gelegde vloerbedekkingen

Toepasbaar op:
• Natuursteen
• Hout
• Net gelegde vloerbedekkingen

Ademend, vloeistofdicht, beschermend (180 g/m²), zelfklevend

ACTIE

9+1
GR AT IS

art
omschrijving
1059722 Protectiedoek ademend-180 g/m² - 1m x 50m

Damp-open, vloeistofdicht, beschermend (160 g/m²), zelfklevend

art.
omschrijving
1089586 Protectiedoek damp-open - 160 g/m² - 1m x 50m

Flex Giraffe GE 5

Flex stofzuiger VCE 33 L AC

Flex mixer MXE 1602

• Krachtige motor 500W / traploze
toerentalkeuze (1000 - 1650 t.p.m.)
• Lengte machine: 1520 mm
• Gewicht machine: 3,90 kg + perfecte
uitbalancering
• Geleverd met 4 m zuigslang voor aansluiten
op stofzuiger
• Hoge muren of plafonds afschuren zonder
ladder of stelling
• art.: 1106299

• Stofzuiger, met automatische filterreiniging
• Draaischakelaar met geïntegreerde uitstand van de filterreiniging
• Aparte volumestroomregeling
• Antistatische uitrusting

• Vermogen: 1600W
• Toeren stand 1:
0-150/300/530 tpm
• Toeren stand 2:
0-200/400/780 tpm
• Aansluiting: M14
• Incl. mengstaaf WR2
• Gewicht: 5,0 kg
• art.: 1185526

•
•
•
•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Motor: 1400W
Volumedebiet: 4500 l/min.
Onderdruk: 25000 Pa
Filteroppervlak: 5000
cm²
Kuipinhoud: 30 liter
Kabellengte: 7,5 m
Gewicht: 15,2 kg
art.: 1130792

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIE

9+1
GR AT IS

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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GEVEL

Contacteer ons
voor uw
project!

Dakrand- en gevelbekleding

IsoBouw SlimFort - Gevelisolatie
voor droge gevelbekleding
Een compleet nieuw isolatiesysteem voor gevels die met
esthetische beplating worden afgewerkt. Deze innovatie
onderscheidt zich door de toepassing van de geïntegreerde
beugels. Dankzij deze beugels ontstaat er een doorlopende
isolatielaag zonder onderbrekingen met houten latten. De
beugels maken bovendien een zeer eenvoudige en snelle
plaatsing van de isolatieplaten mogelijk. Hetzelfde geldt voor
het stelwerk. Deze kan dankzij de uitgekiende samenstelling
van de beugels door één persoon zeer gemakkelijk gerealiseerd worden.

Voor het volledige gamma, raadpleeg
onze catalogus dak & gevel.









Een mooie geïsoleerde gevel in slechts 3 stappen:
 Isoleren
 Houten raamwerk plaatsen
 Esthetisch afwerking

Primaire
draagconstructie
Toepasbaar op vrijwel
alle steenachtige
draagstructuren

De constructie / het systeem:
• Snel en simpel verwerkbaar in slechts 3 stappen.
• Eerst isoleren, dan construeren.
• Met geïntegreerde metalen beugels voor:
• Snelle plaatsing isolatieplaten
• Zeer eenvoudig uitlijnbare draagstructuur
• Gebruik van standaard bevestigers
• Door één persoon verwerkbaar, zonder beschermingsmiddelen

Isolatie
Een doorlopende
isolatieschil met
SlimFort
Secundaire draagconstructie
Eenvoudig plaatsbare
draagstructuur



Gevelbekleding
Naar keuze
Voorbeelden afwerking:
 Vezelcementplaten
 Aluminium composietplaten
 Tegels
 Pannen

Contacteer ons
voor uw
projecten
met gevelbekleding

B

B



A
C
De beste isolatie:
• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen (A)
• Een dunnere gevelopbouw (B)
• Altijd optimaal geventileerd (C) = langere levensduur
van de bekeding
• Unieke messing/groef klikverbinding (D)
• Vochtongevoelig + dampdoorlatend
• Geen uitzakkende isolatie of folie
• DUBOkeur® gecertificeerd

art.
1124383
1124384
1124385
1124386
1124387

afmetingen
(lxb)
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm

12

dikte
(isolatie)
95 mm
130 mm
147 mm
163 mm
181 mm

Rd-waarde
(m²K/W)
2,65
3,75
4,30
4,80
5,35

D

SlimFort

A



Traditionele
methode
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Belgatape BLACK

Belgawall gevelfolie

Universele zwarte kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle
folies uit het Belgaclima gamma, speciaal voor de onzichtbare verkleving van
de zwarte wandfolie Belgawall achter beplankingen met open
voegen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Belgawall bestaat uit een PES-vlies en een innovatieve, duurzame polyurethaan laag. De folie
is toepasbaar bij alle verluchte gevelconstructies met een open voegaandeel van
maximaal 40% en een voegbreedte van
maximaal 50 mm. De folie is voorzien
van zelfklevende stroken.

Kenmerken:
• Drager: UV-bestendige zwarte LDPE
film met diagonale versterking
• Beschermpapier:
gesilliconeerd
papier
• Breedte: 60 mm
• Lengte: 25 m
• art. 1088647

ACTIE

Bij aa nk oo p va n
1 do os
Be lga ta pe
PR EM IU M
be ta ald u 8 ro lle n
en on tva ng t u
2 ro lle n GR AT IS

Kenmerken:
• Gewicht: 200 ± 10% g/m²
• µd-waarde: 0,1 m ± 0,05 m
• Brandklasse: klasse E
• Breedte: 1,5 m
• Lengte: 50 m
• art. 1126991

ACTIE

9+1
RO L
GR AT IS

Gecko beugels
• Dit gepatenteerd systeem is ontworpen om een eenvoudige en snellere uitlijning te kunnen creëren voor een draagstructuur voor elk type gevelbekleding dat zwevend geplaatst wordt met of zonder
isolatie. / Geen koudebruggen
• Makkelijke / eenvoudige plaatsing
• Snelle uitlijning = tot 40% snellere montagetijd / Gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal
• Standaard bevestigingsbouten
• Uitlijning kan zowel met schroeven als met gas/perslucht nagelmachine
• Geen speciale gereedschappen nodig 3 beugels voor alle toepassingen!
• BG90-H = PUR-toepassingen (horizontale en/of schuine* keperstructuur)
• BG110 = PUR-toepassingen (verticale keperstructuur)
• BG210 = minerale wol toepassingen (verticale keperstructuur)
• Extra veel marge voor de uitlijning tot zelfs 90 mm Ideaal bij renovatietoepassingen

BG90-H
art.: 1178932

BG110
art.: 1178931

BG210
art.: 1178933

Horizontale structuur /
harde isolatie

Verticale structuur /
harde isolatie

Verticale structuur /
zachte isolatie

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

Contacteer ons
voor uw
project!

Keylite Tuimelraam Grenen (CP)

Keylite Tuimelraam Wit (WF-CP)

• Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of
meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de
15°-90°.
• Afwerking: natuurlijk grenen

• Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of
meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de
15°-90°.
• Afwerking: polyurethaan coating
• De witte polyurethaan coating is vochtbestendig. Hierdoor zijn deze
wit afgewerktedakramen ideaal voor gebruik in keukens, badkamers en andere ruimtes met veel rook, stof of stoom.

Voor het volledige gamma, raadpleeg
onze catalogus dak & gevel.

Onderdakfolie UCRoof+

Loodvervanger (niet klevend)

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan
vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en
wapeningsnet.

• Aluminium strekmetaal aan beide zijden
voorzien van een laag gemodificeerd
polyvinylbutyral, met een verwijderbare
beschermingsfolie aan weerszijde van het
product.
• Dezelfde eigenschappen als traditioneel
lood, maar zonder schadelijke effecten op
gezondheid en milieu.
• Voor dezelfde toepassingen als lood en
lichter in gebruik.

Kenmerken:
• Lengte: 50 m
• Breedte: 1,5 m
• Totale opp.: 75 m²
• Gewicht: 160 g/m²
• art.: 1122666

Voordelen:
• Niet giftig en duurzaam
• Circulaire grondstof
• Niet loodzwaar
• Lange rollengtes

ACTIE

Bij aan koo p van
6 rol len
(75 m² /ro l)
GR ATI S
20 16 nie tje s me t
bes che rm kap
Onderdakfolie HD UCRoof Xtr
Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan
vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en
wapeningsnet.

ACTIE

10 ro lle n = GR AT IS DA BP RO

Gratis
n
bij 10 rolle

Toepassingen:
• Kan worden verwerkt als waterkering in (spouw)gevels
en onder kozijnen.
• Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting
op de dakpannen.
• Als waterkering toegepast met loketten in schoorstenen.
• Aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het
pannendak.
• Als waterdichte aansluiting tussen een gevel en aanbouw i.c.m.
voegklemmen.
• Als kilgoot en als waterkering op de nok van een (pannen)dak.
• Rol 0,33 x 6 m - grijs - art.: 1152099
• Rol 0,45 x 6 m - grijs - art.: 1160631

Kenmerken:
• Lengte: 50 m
• Breedte: 1,5 m
• Totale opp.: 75 m²
• Gewicht: 210 g/m²
• art.: 1176698

Voegklemmen:
• Te gebruiken bij opgaand metselwerk.
• Met de voegklemmen fixeert u eenvoudig en snel de loodvervanger in de voeg.
• Zakje met 25 klemmen - art.: 1152102

ACTIE

Bij aan koo p van
6 rol len
(75 m² /ro l)
GR ATI S
20 16 nie tje s me t
bes che rm kap
AluBand ondervorst

AluForm loodvervanger (zelfklevend)

• Aluminiumband, geprofileerd en gekleurd,
voorzien van Butyl-plakstrips
• Verkrijgbaar in: antraciet en rood
• Lange levensduur
• Snelle en gemakkelijke montage
• Kan bevestigd worden met nieten
• Geen verrotting mogelijk
• Geen onderhoud nodig
• Geen kans op uitlogingen op
het dak
• Universeel passend aan de verschillende modellen van pannen.
• Gekeurd DIN 4108

• Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyllaag als
kleefzijde.
• De gewafelde structuur sluit aan op alle panvormen.
• Geen kans op uitlogingen op het dak
• Ongevoelig voor uitzetting
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Duurzaam en recycleerbaar
• Kan gebruikt worden bij:
• schouwafwerkingen
• aansluiting tegen opgaand metselwerk
• aansluitingen tussen
verschillende gebouwen

ACTIE

4+1
GR AT IS

art.
1107674
1107675
1107676
1107677

breedte
28 cm
28 cm
33 cm
33 cm

14

lengte
5m
5m
5m
5m

kleur
antraciet
rood
antraciet
rood

art.
1107678
1107679
1107680
1107681
1107682
1107683

breedte
32 cm
32 cm
32 cm
45 cm
45 cm
45 cm

lengte
5m
5m
5m
5m
5m
5m

kleur
rood
zwart
grijs
rood
zwart
grijs
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Keylite Tuimelraam kunststof (PCP)

Keylite Uitzetraam Grenen (TH)

Keylite Uitzetraam Wit (WF-TH)

• Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of
meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de
15°-90°.
• afwerking : volledig in kunststof met metalen kern
• Onderhoudsvrij, ideaal voor vochtige ruimtes
• Volledig recycleerbaar dakraam

• Waarom een uitzetraam gebruiken?
• Het Uitzettuimelvenster van Keylite opent tot 45°
• Het raam gaat naar buiten toe open en laat natuurlijk daglicht en
warmte in de kamer toe, zonder waardevolle ruimte in beslag te
nemen.

• Waarom een uitzetraam gebruiken ?
• Het Uitzetraam van Keylite opent tot 45°
• Het raam gaat naar buiten toe open en laat natuurlijk daglicht en
warmte in de kamer toe, zonder waardevolle ruimte in beslag te
nemen.

Belgatape PREMIUM

Belgavar PREMIUM

Handscheurbare tape voor binnen en buiten

Premium vochtregulerend dampscherm

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Geen snijmateriaal nodig
Sneller verwerkbaar
Extreem hoge kleefkracht
24 maanden UV-bestendig
Systeemcomponent bij
Belgavar PREMIUM

• Breedte: 60 mm
• Lengte: 25 m
• art. 1088644

Extra vochtregulerend en luchtdicht
Enorm scheurbestendig
Hoge treksterkte
Flexibele verwerking

• Breedte: 1,5 mm
• Lengte: 50 m
• art. 1088630

ACTIE

Bij aa nk oo p va n
1 do os
Be lga ta pe
PR EM IU M
be ta ald u 8 ro lle n
en on tva ng t u
2 ro lle n GR AT IS

ACTIE

Bij aa nk oo p va n
9 ro lle n
Be lga va r
PR EM IU M
(75 m² /ro l)
GR AT IS
1 ex tra ro l

Aluthermo Quattro dampscherm
• Het eerste dunne, multireflecterende, meerlagige
isolerend dampscherm dat over de hele oppervlakte
thermisch gelast is.
• Bestaat uit twee lagen zuiver, gepolijst en tegen
oxidatie behandeld aluminium van 30 micron. Deze
aluminiumlagen worden gescheiden door twee lagen luchtbelletjes in honingraatmotief die omgeven
zijn door een brandwerende polyethyleenfilm en
twee extra lagen zuiver aluminium, plus brandwerend en vochtafstotend polyethyleenschuim.
• Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaatbare
barrière tegen infraroodstraling.
Het geheel is flexibel en bestaat uit deze opeenvolgende lagen:
1. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
van 30 micron
2. Een laag droge luchtbellen in brandwerend
polyethyleen
3. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
4. Brand- en vochtwerend polyethyleenschuim
5. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
6. Een laag droge luchtbellen in brandwerend
polyethyleen
7. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
van 30 micron
Kenmerken:
• Dikte: +- 10 mm
• Brandklasse: Bs1d0
• Sd waarde: > 6000 m
• Afmetingen (bxl): 1,20 m x 25 m (30 m²)
• art.: 1118088

Aluthermo Quattro

ACTIE

2 ro lle n =
GR AT IS
DA BP RO

Gratis
bij 2 rollen

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

Temperatuurbestendig: 120°C
Dikte: 0,08 mm
Kleefkracht: 55 N / 25 mm
Treksterkte: 20 N / 25 mm
Inzetduur: permanent
art. 1160630

art.
1160630

breedte
50 mm

lengte
50 m

verpakking
24 st

normaal
actieprijs
per rol
- 10%
per 30 rollen mix*
- 15%
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas
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VLAK DAK

Contacteer ons
voor uw
project!

Lessenaarsdak tegen de muur - basic

art.
1101365
1101366
1101367
1101368
1101369
1101370

Voor het volledige gamma, raadpleeg
onze catalogus dak & gevel.

velden
2
3
4
5
6
7

Lessenaarsdak vrijstaand - basic

afmeting (l x d x h)
1610 x 1000 x 350 mm
2400 x 1000 x 350 mm
3190 x 1000 x 350 mm
3980 x 1000 x 350 mm
4770 x 1000 x 350 mm
5560 x 1000 x 350 mm

art.
1101371
1101372
1101373
1101374
1101375
1101376

velden
2
3
4
5
6
7

afmeting (l x d x h)
1610 x 1018 x 350 mm
2400 x 1018 x 350 mm
3190 x 1018 x 350 mm
3980 x 1018 x 350 mm
4770 x 1018 x 350 mm
5560 x 1018 x 350 mm

EPDM afvoer PE

EPDM ontluchting

EPDM kabeldoorvoer

• Deze PE regenwaterafvoer is voorzien van een plakplaat met zelfklevende
EPDM.
Eigenschappen EPDM:
• Hoge weerstand tegen U.V. stralen en ozon.
• Behoudt zijn soepelheid bij zowel lage als hoge temperaturen.
• Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20°C en +50°C.
Eigenschappen HDPE:
• Onderhoudsvrij materiaal
• Gemakkelijk schoon te maken
• Uitstekende chemicaliënbestendigheid
• HDPE neemt geen vocht op en reageert niet
met water

• Deze dubbelwandige aluminium ontluchting is voorzien van een plakplaat met zelfklevende EPDM.
• Dubbelwandige verluchting met ingeklemd membraan
• Eenvoudig en snel in te werken zonder voorbehandelen

• PE doorvoer met ingeklemde bodemplaat: stevige
basis die niet kantelt
• Voorzien van 3 st bochten 45° en afgewerkt met
krimpkous

art.
1205921
1205922
1205923
1205924
1205925
1205926
1205927
1205928

diameter
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
160 mm
200 mm

art.
1205988
1205989
1205990
1205991

diameter
80 mm
110 mm
125 mm
160 mm

art.
1205974
1205975
1205976

diameter
75 mm
125 mm
160 mm

lengte

60 cm

EPDM - dakbedekking
EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook
meer en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.
Gebruik dakbedekking:
• Dakbedekking voor platte daken
• Dakherstellingen
Gebruik vochtkering:
• Op de fundering
• Aan de voet van de spouwmuur
• Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
• Onder drempels
Kenmerken:
• 1,1 mm dikte
• Zeer hoge kwaliteit / blijvend elastisch
• Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
• Bestand tegen meeste chemische producten in
bouw gebruikt

KWALITEIT in uw
bouwwerken

16

art.
1208253
1208254
1055095
1055146
1055147
1208255
1055149
1055150
1208256
1055151
1208257
1055152
1055153
1087687

omschrijving
lengte
EPDM folie 10 cm
EPDM folie 15 cm
EPDM folie 20 cm
EPDM folie 30 cm
EPDM folie 40 cm
EPDM folie 45 cm
EPDM folie 50 cm
30,48 m
EPDM folie 60 cm
EPDM folie 70 cm
EPDM folie 80 cm
EPDM folie 90 cm
EPDM folie 100 cm
EPDM folie 120 cm
EPDM maatwerk
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Interesse in het
plaatsen van EPDM ?

Contacteer ons nu voor een
opleiding of bezoek bij u thuis
of op de werf.
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Zadeldak vrijstaand - basic

art.
velden
1101377 2 x 2
1101378 2 x 3
1101379 2 x 4
1101380 2 x 5
1101381 2 x 6
1101382 2 x 7

afmeting (l x d x h)
1694 x 1780 x 600 mm
2484 x 1780 x 600 mm
3274 x 1780 x 600 mm
4064 x 1780 x 600 mm
4854 x 1780 x 600 mm
5644 x 1780 x 600 mm

Lessenaarsdak tegen de
muur - Illumy

art.
velden
1150196
2
1150197
3
1150198
4
1150199
5
1150200
6
1150201
7

afmeting (l x d x h)
1712 x 1100 x 320 mm
2551 x 1100 x 320 mm
3390 x 1100 x 320 mm
4229 x 1100 x 320 mm
5068 x 1100 x 320 mm
5907 x 1100 x 320 mm

Lessenaarsdak vrijstaand Illumy

art.
velden
1150202
2
1150203
3
1150204
4
1150205
5
1150206
6
1150207
7

Zadeldak vrijstaand - Illumy

afmeting (l x d x h)
1712 x 1065 x 285 mm
2551 x 1065 x 285 mm
3390 x 1065 x 285 mm
4229 x 1065 x 285 mm
5068 x 1065 x 285 mm
5907 x 1065 x 285 mm

art.
velden
1150209 2 x 2
1150211 2 x 3
1150213 2 x 4
1178378 2 x 5
1178379 2 x 6
1178380 2 x 7

afmeting (l x d x h)
1712 x 2080 x 285 mm
2551 x 2080 x 285 mm
3390 x 2080 x 285 mm
4229 x 2080 x 285 mm
5068 x 2080 x 285 mm
5907 x 2080 x 285 mm

PVC koepels

Dakrandprofielen DRB

Een Skylux acrylaat lichtkoepel is bestand tegen UV-licht. Er treedt dus geen verkleuring of
verlies van lichttransmissie op in de loop van de tijd.
De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de gele inbraakvertragende klipdop uitgerust.
• Zeer transparant
• Bestand tegen UV-licht
• Inbraakvertragende gele klipdop

• Aluminium dakrandprofiel geëxtrudeerd uit de daarvoor meest geschikte aluminium legering
zijnde AL Mg So 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66.
• Het oplegvlak is voorzien van geribbelde profilering om de hechting met de roofing te
optimaliseren.
• Schuin oplopende oplegging om het aanwerken van de dakbedekking vlotter te laten verlopen en het risico op lekkage te beperken.
• De braamloze verbindingsplaatjes met gebroken hoeken vergemakkelijken de plaatsing van
de profielen.
• Standaard profiel - lengte: 3 m

Soudatherm Roof 250

18V - Isolatiezaag ISC 240

Eigenschappen:
• Verlijmt tot 12 m² per bus
• Extreem tijdbesparend, tot 30%
in vergelijking met vloeibare PUdaklijmen
• Lijmen en opvullen
• Snelle en efficiënte realisatie van
grote projecten
• Ideaal voor renovatie van oude
bitumineuze daken
• Snelle uitharding, reeds verder
afwerken na 1 uur

actie

+
prijs
actie l - 60 cm
o
o
t
1 pis 6 dozen
bij
normale prijs
nu per doos
per 6 dozen
12 bussen per doos

Toepassing:
• Geëxpandeerd Polystyreen (EPS)
• PIR-/PUR
• Mineraalvliescachering
• Bitumineuze cachering (bezand)
• Aluminiumcachering
• Minerale wol en isolatiematerialen
• art.: 1124382

•
•
•
•

Slagen: 3000 s.p.m.
Zaagdiepte: 240 mm
Slaglengte: 26 mm
+ systainer, zaaguitrusting met kartelrand
SG-240/W-ISC, adapterzool, geleideschoen van geleiderail
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TIS
GRA

Optioneel: snijset SG/G-ISC

Soudatherm Roof 330 - dakverlijmsysteem
Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte,
propere, zuinige en duurzame verlijming van dakisolatieplaten op
vlakke daken.
Isolatiematerialen:
• Geëxpandeerd Polystyreen (EPS)
• PIR-/PUR
• Mineraalvliescachering
• Bitumineuze cachering (bezand)
• Aluminiumcachering
• Minerale wol
• Minerale isolatiematerialen (bvb. Perliet, Multipor, Fermacell)
• art.: 1124503

Uitrustingen:
art.
1183475
1183474

type
EB-Basic
EBI-Plus

accu
2x 18V li-ion 4.0 Ah

1183476

EBI-Plus-XL-FS

2x 18V li-ion 4.0 Ah

inclusief
snellader
snellader, hoekaanslag en
geleiderail FS 1400/2

prijs
-

Accessoires:
art.
omschrijving
1154966 Hoekaanslag voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967 Snijset SG/G-ISC 240 mm voor het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
1154968 Snijset SG/G-ISC 350 mm voor het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
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Verzinkte lateien (type PG)
Vrij opgelegde lateien:
Toegepast voor gevelmetselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen. Wordt niet
verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.
Eigenschappen van de PG - lateien:
• De lateien worden vervaardigd uit constructiestaal en zijn thermisch verzinkt volgens de
Europese norm NBNEN-ISO 1461.
• Dunne profilering (3mm) voor quasi onzichtbare verwerking.
• De voorzijde van de latei is licht geplooid tot een druiprand voor de optimale afvoer van
overtollig spouwwater.
• Zelfdragend, dus geen koudebruggen.
• Op aanvraag met een polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RALkleur (± 5 werkdagen).
• Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels bij vrij opgelegde
lateien (± 8 stuks nodig per meter dagmaat).
• Tijdens het opmetsen dient het horizontale vlak ondersteund te worden. Steunen te verwijderen na het uitharden van het metselwerk.
• Minimale opleg: 20 cm aan weerszijden.
C

A

B
hoogte
A
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
102 mm
102 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

art.
1064221
1061496
1061492
1064160
1064158
1064161
1064159
1064162
1061493
1064163
1061491
1064164
1064165

breedte
B
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm

dikte
C
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm

lengte
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm
3200 mm

BOUWCHEMIE
1
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BLOKKEER OPSTIJGEND VOCHT

Rubio® Dryfill injectiegel
Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.
Rubio® Dryfill wordt gebruikt ter behandeling
van opstijgend vocht, en voor het droogmaken 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 efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80 %)
een ondoordringbare sperlaag.
Eenvoudig aan te brengen
Rubio® Dryfill is bijzonder eenvoudig aan
te brengen, waardoor het risico op een verkeerde uitvoering quasi onbestaande is. De
doeltreffendheid van deze behandeling wordt
gegarandeerd door de specifieke werking
van het product op zich.
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art.
1100871
1108486
1122007
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omschrijving
Rubio® Dryfill injectiegel 600cc
Mastiekpistool 600 ml
Injectiespuitmond voor pistool

Lange levensduur
Krachtige motor: 1400W
Voor schijven tot ø 125 mm
Toerental: 11500 t.p.m.
Gewicht: 2,4 kg
+ koffer, sleutel en zijhandgreep
art.: 1183096
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Actieset haakse slijpers

12V - Multilijnlaser

Actieset bestaande uit:
• Haakse slijper 230 mm
• Vermogen: 2200W
• Type GA9060

• Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 3 mm per 10 meter
• 3x 360° zelfnivelleerende groene lijnen
• Enorm hoge zichtbaarheid
• Werkbereik (binnen): 30 m
• 12V - 2.0 Ah XR accu
• Rubberen bekleding
• IP65 water- en stofdicht
• art.: 1118079

• Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 840W
• Type 9558HNRG
• + koffer, incl. 2
diamantzaagbladen
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optioneel
• ontvanger:
art. 1122346
• statief:
art. 1162973

art.: 1122836

tegen opstijgen bio® Dryfill
d grondvocht
 snel en ee
nv
 1 behandel oudig aan te brengen
in
 veilig en m g is voldoende
ilieuvriendelijk
 handiger da
n injectie met vl
oeistoffen

ACTIE

12 worsten Dryfill injectiegel
+ GRATIS
Injectiepistool

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

Haakse slijper 125 mm - 1400W
•
•
•
•
•
•
•

Injectiegel Ru
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MAAK UW FUNDERING OF KELDER
WATERDICHT

Aquafin RB400

BOUWCHEMIE
3

BOUWCHEMIE
2
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NIEUW

Snelle minerale bouwafdichting
Reactief afdichtingsysteem voor nieuw- en bestaande bouw
Toepassing:
• Nieuw- en bestaande bouw
• Buiten- en binnenafdichting
• Aardrakende bouwafdichting, sokkelafdichtingen
alsmede horizontaalafdichtingen in en onder
wanden
• Bouwafdichtingen achteraf, tegen grondvocht,
niet drukkend water en drukkend water (bij
geschikte constructie)
• Afdichting van reservoirs en bassins
• Aansluiting op verdiepte elementen (getest
waterdicht)

MAAK UW MUUR - VLOERAANSLUITING
LUCHTDICHT

Belgacoat - vloeibare luchtdicht-coating
Belgacoat is een polymeercoating die na droging een
elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan vormt.
Toepassing:
• Het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond,
buisdoorvoeren, ...

Voordelen:
• Snelle reactieve droging, nagenoeg klimaonafhankelijk.
• Voor laagdiktes van 2-4 mm
• Na ca. 3 uur overwerkbaar
• Zeer gering drogingsverlies
• Hecht zonder grondering op vochtige
ondergronden
• 2-componentig
• Multifunctioneel
• Naad- en voegloos
• Hydraulisch, zelfvernettend afbindend
• Hoogflexibel, scheuroverbuggend
• Geschikt voor alle op de bouw gebruikelijke ondergronden
• Sulfaatbestendig
• Dooizoutbestendig
• Vorst-, UV- en verouderingsbestendig
• Bitumenvrij
Kenmerken:
• Verwerkingstijd: ca. 45 minuten
• Overwerkbaar na: ca. 3 uur
• Verwerkings-/ondergrondtemp.: +5°
tot +30°
• Verwerking: hand, machine
• Materiaalverbruik: 1,2 kg/m²/mm
• 20 kg - art.: 1205855

•
•
•
•
•

Met de borstel aan te brengen
Vezelversterkt
Verbruik : +/- 1 kg/m²
Kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)
Emmer 5 kg - art. 1121386

•
•
•
•
•
•

Met airless-toestel aan te brengen
Ideaal voor grotere werven of oppervlaktes
Hoog standvermogen
Verbruik : min 500 g/m²
Kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)
Emmer 10 kg - art. 1121385

Testrapporten WTCB i.v.m.
adhesie en dampdiffusieweerstand beschikbaar op aanvraag

• Pleisterwerk
Pleisterwerk
• Belgacoat
Luchtdichte, elastische en
waterdichte mortel

Sokkelafdichting

Aardrakende bouwafdichting

In en onder wanden

Verdiepte elementen

Showa GRIP 310

Showa NITRILE FOAM GRIP 381

Showa ASSEMBLY GRIP 370

• Ideaal voor zware ruwbouwwerkzaamheden, klinkerleggers,
betonwerken, grondwerken. Enorm slijtvast, toch soepel
• Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
• Elastische rand / Volledig ruw oppervlak
• Antibacteriële en geurwerende behandeling
• Anatomische vorm / naadloze liner
• maat 9 (L): 1011500
• maat 10 (XL): 1011501

•
•
•
•
•
•
•
•

• Zeer nauw aansluitende, dunne en slijtvaste handschoen om te metsen en “feeling” te houden met
stenen. Ontworpen om een zeer goede “feeling” te
hebben bij bv. metsen, assembleren, etc...
• Slipvast nylon liner met nitrilcoating
• Elastische rand / anatomische vorm / naadloze liner
• maat 8 (L): 1011504
• maat 9 (XL): 1011505

Voor zeer fijn werk, geen fingerprinting
Maximale zweetopname en snelle droging
Microporeuze nitrilcoating / slipvaste nylonbreiwerk liner
Elastische rand / Schuimoppervlak voorzien van reliëf
Zonder speciale behandeling
Anatomische vorm / naadloze liner
maat 8 (L): 1122747
maat 9 (XL): 1122748
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Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie

Chemisch anker M50-PLUS - STARTSET

• 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.
• Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
• Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandigheden.

• Snel uithardend polyester chemisch anker met hoge prestaties.
• ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd 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.
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20 kokers
300 ml

- €/st

+ GRATIS BOX

+

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

Inhoud medium stockbox
4 kokers - M50-PLUS 300ml
1x spuitpistool CG-300
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.: 1108293

Kunststof zeefhuls

Aluminium vouwsteiger - optioneel EN1004 KIT

• Voor het gebruik van Sympafix chemische ankers in metselwerk en holle bouwstoffen.

• De kamersteiger, ontworpen voor professioneel
gebruik.
• Makkelijk plooibaar en kan doorheen een deur
(197cm hoog, inclusief wielen)
• Breedte: 75 cm
• Lengte: 185 cm
• Uitbreidbaar tot een max. werkhoogte van 7,50 m
• art. 1000005

B|

A|

197 cm

Optioneel EN1004 KIT:
• 2x horizontaalschoor 190
• 4x mini-stabilisator
• 1x kantplankset hout 75-190
art.
1104239
1104240
1104241
1104242
1104243

mm
80
85
85
100
100

A
B

mm
12
16
20
13
15

M8
M8 + M12
M12 + M16
M8
M10 + M12

st
10
10
10
10
10
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Mengtuiten

Showa 306 - werkhandschoenen

• Voor het programma chemische ankers zijn speciaal ontwikkelde mengtuiten beschikbaar.
De mengtuiten zijn zodanig ontworpen, dat ze een correcte menging van de componenten
tot stand brengen en een juiste en snelle verwerking mogelijk maken. Voor het dieper
plaatsen van wapening zijn mengtuit verlengstukken verkrijgbaar

• Ontworpen voor alle soorten werk ongeacht de buitenomstandigheden, het hele jaar door. Omdat ze ondoordringbaar maar toch
ademend zijn, houdt u uw handen droog en verliest u geen grip.
• Belucht latexschuim die de handschoen laat ademen en
transpiratie vermindert
• Ondoordringbaarheid beschermt tegen binnendringen van vocht.
• Latex coating biedt uitstekende grip en schuurweerstand
• maat 8 (L): 1101484
• maat 9 (XL): 1101485

A|
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art.

afb.

1104234
1104233
1104235
1104236
1104237
1104238

A
B
C
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model
Nozzle RED 18
Nozzle BLACK 14
Extension
Extension
Extension
Extension
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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.: Joeri Frans - Vaatjesstraat 14 - B-2580 Putte

