
www.foami t . fi        på Svenska

S K U M G L A S

Uusioaines Oy gör 

månatliga leveranser av 

Foamit 20 och Foamit 30

i storsäckar

till Storbritannien.

Foamit-export: Henry Rawstorne
tel. +358 505 712 875
E-post: henry.rawstorne@uusioaines.com

Försäljningschef: Jarmo Pekkala
E-post: jarmo.pekkala@uusioaines.com

Växel tel. +358 34243 100

Uusioaines Oy levererade 

över 12 000 kubikmeter 

Foamit 60 till NCC för 

underbyggnaden i ett 

stort köpcentrum i Umeå. 

Internationell transport:
• Land- och sjötransport,
 i bulk/storsäckar med  
 lastbil upp till 120
 kubikmeter 

• Sjötransport,
 bulkleveranser på upp 
 till 7000 kubikmeter

PB 120 ,  30101 Fors sa



Foamit 60 (0-60mm)
- För gårdsplaner, grunder, infarter, parkeringsplatser 
 och för rörkonstruktioner: för tjälisolering, dränerings-
 lager och lättfyllning genom minskad belastning.

Foamit 30 (20-30mm)
- Som underbyggnad till grundfundament och i krypgrund
- För värmeisolering och lättfyllnad

Foamit 20 (10-20mm)
- I övre och mellanliggande bjälklag och i takkonstruktioner
- Fyllnadsmaterial inomhus
- Kring rörledningar i rörgravar
- I konventionella och gröna takkonstruktioner

Foamit 10 (3-10mm)
- Fint fyllnadsmaterial för inomhusbruk
- Diverse olika ändamål i trädgården 
- Vid markanläggning och i gröna tak
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Foamit skumglas passar utmärkt att använda i olika konstruktioner inom husbyggnation. Foamit är ett av de 
lättaste krossmaterialen på marknaden. I och med att produkten väger så lite har den många fördelar: den är bland 
annat lätt att använda och effektiv att transportera. Foamit Light väger bara 180 kg/m3 skrymdensitet (+/- 15%).

Tack vare den unika skumliknande cellstrukturen har produkten ett utmärkt lågt värmeledningstal och ger god isolering. 
Skumglas är enkelt att installera och arbeta med. Det har en hög friktionsvinkeln som ger utmärkt stabilitet för fundament 
och husgrunder.

Skumglas är eldfast. En annan fördel är att det fungerar utmärkt som fritt dränerande skikt exempelvis i rörgravar och 
under husgrunder av typen platta på mark eller källare.

Skumglas framställs av renat returglas. Tack vare det sätt de ingående materialen 
prepareras på och utformningen av själva tillverkningsprocessen innehåller
Foamit-skumglasprodukter inga organiska material.

Användningsområden
• Underbyggnad i husgrunder

• Lättfyllnad inom- och utomhus

• Återfyllning, för minskad horisontell belastning och ökad isolering

• Värmeisolering och tjälskydd

• Krypgrund

• Bärlager för gårdsplan

• Gröna tak och takkonstruktioner
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