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UNI-Funda®
Færdigarmerede betonløsninger til
stribefundamenter
UNI-Funda® er specielt designede betonløsninger med
stålfibre, klar til brug og nem at udstøbe.
Alle løsninger er beregnede og kan anvendes uden
yderligere dokumentation. Såfremt det aktuelle
betontværsnit inklusive armering ikke fremgår af skemaet
nedenfor, kan en specifik beregning udarbejdes.
Produktprogrammet indeholder i alt 9 standard-løsninger,
alle med en fundamentsbredde på 400 mm.
Fordele/udbytte
ENKEL OG TIDSBESPARENDE
− Støbning og armering i én proces.
− Hurtigere udstøbning og færre mandetimer.
og betonen leveres færdigarmeret fra fabrikken.
FORBEDRET ARBEJDSMILJØ
− Ingen klipning, tilpasning og bukning
af armeringsjern, ingen spild.
− Ingen håndtering og løft af armeringsjern på
byggepladsen og dårlige arbejdsstillinger undgås.

Anvendes typisk til mindre småhuse, rækkehuse, parcelhuse,
garager, institutioner etc., alle én-etagers bygninger, hvor
der er tale om direkte funderede fundamenter med gode og
ukomplicerede jordbundsforhold.
Kvalitet
UNI-Funda® opfylder kravene i EN 206 og DS/EN 206 DK NA.
UNI-Funda® leveres som sætmålsbeton, Dmaks 32 mm,
passiv miljøpåvirkning i trykstyrkeklasse C20/25.
Unicon A/S er systemcertificeret efter DS/EN ISO 9001 og
produktcertificeret efter DS/EN 206:2013 og DS/EN 206 DK
NA:2019. Certifikaterne er udstedt af det akkrediterede
certificeringsorgan Dancert A/S og kan hentes på
www.unicon.dk.
Udførelse
Alle almindelige regler for planlægning, udførelse og
efterbehandling skal overholdes.
Ikke velegnet til pumpning.
Kontakt Unicon
Kontakt os for yderligere information på www.unicon.dk
eller info@unicon.dk.

DOKUMENTERET KVALITET
− Ensartet fordeling af stålfibre.
− Følgeseddel dokumenterer korrekt armering.
− Fotodokumentation er overflødig.
Anvendelse
UNI-Funda® anvendes som en færdigarmeret betonløsning
til stribefundamenter og erstatter den traditionelle
betonløsning med armeringsstål, ofte angivet med 2 eller 3
stk. Y12 i top og bund.

*Højdemålet er eksklusiv evt. funda blokke
Forbehold
Tekniske informationer angivet i vejledninger, anvisninger, produktblade etc. er afgivet af Unicon A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige
resultat. Disse informationer er almene retningslinjer baseret på mange års erfaring samt vores nuværende viden. Da arbejdsvilkår og -forhold hos brugeren ligger uden
for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelse af disse informationer. Brugeren er forpligtiget til at foretage
de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler og forskrifter. I øvrigt henvises til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

