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IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 

ARTEBEL, S.A. 
NIPC: 500 688 281 

www.artebel.pt 
comercial@artebel.pt     

Fábrica 1 (Sede) 
Meirinhas de Cima – Pombal  3105-219 Meirinhas 
Pombal 
Telefone : +351 236.949.180 
Fax : +351 236.949.189 

Fábrica 2  
Venda da Cruz – Pombal  3100-300 Pelariga  
Pombal 
Telefone : +351 236.211.742 
Fax : +351 236.219.692 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
Designação Comercial  Tipo de Material/ Utilização recomendada  

FUNDABLOCO Elemento de fundação em betão 

A empresa declara que o(s) produto(s) encontram-se em conformidade com a utilização acima referenciada. 
 

 

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS, MECÂNICAS, FÍSICA QUÍMICAS E TÉRMICAS DO PRODUTO 
PROPRIEDADES 

CARACTERÍSTICAS 
PROCEDIMENTO 

CATEGORIA 
DECLARADAS 

NOTAS 

Configuração, aparência, dimensões nominais externas 
INTERNO 

Ver esboço «**» 

Resistência à Compressão «D.N.D.» «**» 

Contaminantes orgânicos 

«**» 

Ver Notas 

Não existem vestígios de 
substâncias orgânicas 

Impurezas 
Não existem vestígios de 
impurezas que possam 

causar danos ao produto 

Substâncias perigosas 

«D.N.D.» «**» Metais pesados 

Emissões de radioatividade 

Os valores/classes declaradas são para produtos com idade superior ou igual a 28 dias 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO  

A última atualização efetuada a este documento foi verificada, avaliada e aprovada por: 

«Rubrica (s) ou assinatura do (s) responsáveis pela aprovação» 

NOTAS / SIMBOLOGIA UTILIZADA:    
«**»  Campo inutilizado 
«D.N.D.» Desempenho não determinado 
«a.d.» A determinar conforme solicitado 
«d.c.» Determinado aquando da primeira caraterização do produto  
«L1» Laboratório interno da empresa 
«L2» Laboratório externo subcontratado 
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
O FUNDABLOCO apresenta uma geometria em forma de U, que por si só evita a cofragem e a utilização de outros 
acessórios. 
 
O FUNDABLOCO apresenta uma pequena saliência para centrar a armadura no seu interior evitando também o seu 
encosto, tanto nas laterais, como na base do mesmo. 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS: 

Modelo 
Comprimento 

(C) 
Largura 

(L) 
Altura 

(A) 
Massa 

(Kg) 

Fundabloco 400 398 330 44.5 

 
 
 
 

VANTAGENS: 

 Evita o uso de outros acessórios; 

 Redução do custo de mão obra; 

 Alta rentabilidade; 

 Dispensa a cofragem; 

 Elevada resistência mecânica; 

 Estabilidade Dimensional. 

 

 

 

UTILIZAÇÕES: 
O elemento de fundação serve para cofragem perdida de fundações, nomeadamente para muros de vedação, de 
suporte de terras, de muros com murante e ainda como vigas de fundação de moradias e respetivos anexos, e 
pequenos edifícios industriais. 
 
A sua dimensão interior permite fazer vigas armadas com secção de 0.28 m. por 0.28 m. 
 
Genericamente, a sua armadura poderá ser apenas construtiva, constituída por 4 fe de 10 e estribos fe 8 afastados de 
0.25 m, ou consoante os casos por armaduras dimensionadas especificamente. 
 
De 0.40 em 0.40 m, existe um espaçamento natural, que permite que o recobrimento das armaduras se faça 
automaticamente, no ato da betonagem. 
 
Basta regularizar a camada de solo, e aplicar os blocos de fundação encostados entre si, dispensando argamassa para 
o efeito. 
 
 
 


