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Presentació

Les actuacions d'editicació engloben un conjunt d'aspectes com és ara la promoció, el projecte, I'execució,
I'ús i el manteniment. La intervenció deis tecnics,en els aspectes de projecte i d'execució, ha de ter tront a
problemes molt diterents segons es tracti d'obres de nava planta o d'obres de rehabilitació, bo i treballantamb 

components constructius de les mateixes característiques.

La majoria deIs professionals han acumulat experiencia i coneixements en edificació de nava planta i no gaireen 
rehabilitació. Els productes i les tecniques específiques d'algunes d'aquestes últimes actuacions elspoden 

ésser desconeguts; aquesta Guia n'és un recull.

La Guia esta elaborada per a donar un cert tipus d'informació: presentació d'una tecnica i dades deisproductes 
i deis fabricants, distribu'idors i aplicadors que poden utilitzar-la. No vol ésser un tractat d'analisiteórica 

del problema ni un detall pormenoritzat de I'aplicació de la solució.

És voluntat de I'ITEC desenvolupar la tasca comen9ada i anúncia la propera aparició d'una publicació sobreel 
primer capítol d'aquesta Guía sota el títol "Aparells per a la diagnosi". Publicació a la que seguiran d'altresamb 

una analisi més aprofondida sobre cadascuna de les tecniques d'intervenció anunciades.

Pel que fa a la selecció deis productes i de les tecniques, s'ha procurat de delimitar el camp d'aquells que sónespecífics 
de les obres de rehabilitació, encara que la línia divisoria entre aquests i els d'ús a I'obra de navaplanta 

sigui difícil d'establir. D'altra banda, no s'ha diferenciat ni la qualitat ni el preu entre les tecniques i elsproductes 
seleccionats, la Guia es limita a enumerar-los.

És evident que en una publicació d'aquest tipus s'hi trabaran a faltar tecniques o productes, distribu"idors oaplicadors. 
Els autors valen fer avinent que I'únic motiu ha estat la falta d'informació i mai la voluntat dediscriminació.

La 

Guia inclou en cada apartat espai Iliure perque I'usuari pugui incorporar-hi informació propia o actualitzar-la.

Pel 

que fa al destinatari, cal dir que aquesta Guia ha estat pensada fonamentalment per a ús del professional(projectista 
o director d'obra), pero que també pot ésser útil pel constructor i fins i tot orientar I'usuari deI'habitatge 

sobre la possibilitat d'efectuar algun tipus d'actuació.

Finalment, 

I'ITEC vol donar un cap més les gracies a tots aquells que des deis sectors de la tabricació, el
subministrament i la instal.lació han col.laborat altra vegada per a ter possible aquesta segona edició, i d'unamanera 

especial al Consell General de les Cambres Oticials de la Propietat Urbana de Catalunya i a la
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.







Les actuacions per a la millora d'una edificació existent són el mitja que permet que aquesta passi d'un cen
estat constructiu, generalment deficient, a un altre d'adequat a /'ús a que es vol destinar.

A diferencia, doncs, de les obres de nava edificació, les actuacions de rehabilitació no parteixen d'un terreny
buit, sinó que, ben al contrari, es realitzen sobre un edifici existent, del qua! en principi hom desconeix la
majoria de les dades que han de permetre, tant la més adequada de les actuacions com la millar manera de
dur-les a terme.

Cal per tant, establir un diagnostic sobre I'estat de I'edificació, entes com el recull, la classificació i la interpre-
tació del conjunt d'informacions que se'n puguin obtenir.

La determinació d'aquest estat ve donada pel "pre-diagnostic", a partir d'un examen que dóna una primera
idea de les possibilitats potencials d'ús i de I'amplitud de I'actuació, i pel "diagnostic" propiamente dit, basat en
el coneixement de cada part de I'edificació, que permet de descobrir-ne la constitució, la funció, I'estat i les
possibilitats de conservació o de modificació. En aquesta tasca cal ajudar-se d'un conjunt d'aparells que,
sense recórrer a metodes destructius, condició en alguns casos principalíssima, facilitin aquestes investi-
gacions. En aquest capítol es detallen els d'ús més comú.

observacionsAmidaments

1.1 Mides

Les actuacions de rehabilitació han de comen<;:ar normal-
ment per I'elaboració deis planols de I'edificació. L'instru-
ment més comú per a aquesta feina és la cinta metrica.
Tenint en compte pero, que en molts casos hi ha obstacles
que dificulten la determinació exacta de les mides, que les
dimensions poden ésser superiors a les corrents o que no
pugui assegurar-se I'ortogonalitat, la planor i les defor-
macions deis paraments, amb el consegüent augment del
nombre d'amidaments, és avantatjós tenir aparells que as-
segurin al maxim la fiabilitat de les dades i que al mateix
temps simplifiquin la tasca perque la pugui realitzar una
sola persona. Distanciómetre d'ultrasons

La tecnica actual permet d'utilitzar en aquest camp aparells
altament sofisticats, com per exemple els que es basen en
ellaser, o bé els telemetres combinats amb petits ordina-
dorso De tata manera, i a causa del ti pus d'amidament a
realitzar en les edificacions objecte d'aquestes actuacions,
es limitara la relació als d'ús més senzill i de cost raonable.

1001~

Els regles telescopics permeten que una sola persona pu-
gui amidar distancies fins a 6 m. Els distanciometres d'ul-
trasons són útils en situacions en que la distancia i la man-
ca d'accessibilitat limiten I'ús d'altres aparells. Els
goniometres determinen I'angle format pels paraments, i
els regles de planor, flexímetres, nivells i taquímetres, lesdeformacions, 

els bombaments i les fletxes.

lLJLJ¡

Regles telescopics





1.2 Observació de zones ocultes

~~~"""":~~:::::::::::=> -

En la tasca de diagnosi, és necessari en alguns casos arri-
bar a determinacions (diametres d'armadures, estat de zo-
nes ocultes, etc.), dificultades per la inaccessibilitat visual.

'"~~

En aquests casos les observacions poden realitzar-se per
mitja de I'endoscopi. Aquest aparell té ~n element-sonda
tubular dotat d'una fibra óptica, rígida o flexible, que pot
introduir-se en els Ilocs que s'han d'investigar. El diametre
exterior de la sonda varia entre 17 i 20 mm, i la Ilargaria
entre 1,50 i 3 m. L'endoscopi permet la connexió d'aparells
fotografics i de filmació, la qual cosa afavoreix la qualitat de
I'observació i la confecció d'arxius.

""

Endoscopi rígid



1.3 Examen de fissures i esquerdes

Cal considerar que I'existencia de fissures i esquerdes és
un fet corrent en els edificis a rehabilitar.

El seu examen ens informara de les dimensions i també del
seu comportament.

L'amidament es pot realitzar mitjanQant fissurometres de
reglet i comptafils. Per a un control més acurat cal ter ús de
dilatometres amb precisions d'1/100 mm.

Fissurómetre. Sobre un reglet de plastic hi ha gravades fatI/es fines de
diferents gruixos. L 'amidament es fa comparant I'amplaria de la fissura i
I'amplaria de la fatI/a.



1.4 Detecció de masses metal.liques ocultes

En una edificació s'hi poden trabar genericament tres tipus
de components metal'lics ocults. Els elements estructurals
com és ara perfils, ancoratges, tirants, etc.; les armadures
en el formigó armat i els tubs o cables conductors de fluids i

d'energia.

Davant del fet de la intervenció de rehabilitació caldra co-
neixer la situació i fins i tot la dimensió d'aquests elements.

Per al primer Gas existeixen aparells de detecció de metalls
d'ús senzill, basats en els etectes magnetics deis materials
terrosos. D'altres més precisos, els protometres, poden de-
tectar la situació de les armadures, el gruix del recobriment
i el diametre, en una secció de tormigó.



En la fase de pre-diagnosi, podem estudiar el comporta-
ment del terreny mitjanc;:ant aparells d'ús manual i de petitvolum. 

El penetrometre de butxaca que mesura la tensió
admissible en kg/cm, el "Vane Test" que dóna la cohesió
aparent i I'aparell de sondeig manual per a I'extracció de
mostres, en són alguns exemples.

1.5 Prospecció del sol
-P

Quan I'actuació en una edificació existent provoca I'aug-
ment de les carregues transmeses al binomi sol-fonament,
es fa necessaria la prospecció deis fonaments per a deter-
minar-ne I'estat, i la del sol per a verificar si les tensions
produ'ides són admissibles.



Els materials

1.6 Mesura de la humitat i de la temperatura
deis materials

El coneixement de I'existencia d'aigua en els materials i la
seva mesura és el primer pas per a decidir d'investigar-ne
la possible causa, la intermitencia, o fins i tot la desaparició
de la propia causa.

Termómetre electrónic ana/ógic o digita/, amb la possibilitat de mesurar la
temperatura per mitjá d'una sonda de contacte, immersió o aerotermica.

Dintre de la gamma d'aparells que mesuren aquestes va-
riacions, es diferencien els humidímetres de puntes que,
mitjan<;:ant la col.locació de sondes i en funció de la resisti-
vital del material, donen la laxa d'humitat, i els humidíme-
tres que mesuren la capacitat electrica del material entre
dos anells, de la qual es dedueix el percentatge d'humitat.
Aquests últims són d'aplicació no destructiva i acosellables
per a enguixats i arrebossats. D'altres de més sofisticats
permeten determinar el punt de rosada.

Pel que fa a la temperatura, tant interior com superficial
deis materials, es pot establir respectivament per termome-
tres-sonda i per teletermometres-sonda d'infraroigs, en Gas
d'inaccessibilitat.

Atajo Enginyers, S.A.
Subministrador
avda. Diagonal 508, 5e 5a.
08006 Barcelona
(93) 237 56 24

Coimsa
Subministrador
c/. Montserrat de Casanoves 189, entl. 2a
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Dismai, S.L.
Subministrador
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08010 Barcelona
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Electromediciones Kainos, S.A.
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Martin Marten
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(93) 3013332

Pertegaz,S.A.
Subministrador
c/. Josep Pla 163
08020 Barcelona
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Salvador Escoda, S.A.
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08025 Barcelona
(93) 3479388
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Controls d'obra
Patologies
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C/. Bon Pastor 5, 4t.
08021 Barcelona
(93) 209 60 99



1.7 Avaluació de la qualitat deis revestiments
continus

L'aptitud d'un revestiment continu per a rebre un acabat oper 
a respondre als cops, al frec, a I'abrasió, etc., esta enfunció, 

entre d'altres consideracions, de la resistencia su-

perficial.

el martinet per als guixos i els durometres per als materials
plastics i morters.

El soroll, com a res posta d'un revestiment continu al cap,
pot ésser, suficient per a un expert a I'hora de determinar
I'adherencia del revestiment al suport. Hi ha, tot i aixo,
aparells que permeten mesurar aquesta adherencia arren-
cant una mostra de 50x50 mm mitjan<;:ant petits dinamome-tres.

Aquesta 

resistencia pot ésser avaluada amb assaigs nodestructius 
mitjangant el martell pendular per als morters,



Les instal.lacions

1.8 Mesura del nivell d'il.luminació

El nivell d'il"luminació (Iuminancia) és un deis aspectes que
determina el grau de confort en I'ús d'un espai.

La mesura d'aquest nivell es realitza mitjanc;:ant elluxóme-
tre. Aquest aparell és capac;: de mesurar fins a 100.000 lux,
i té escales variables de mesura en funció del nivell, i co-
rrectors espectrals i cromatics per als diferents tipus d'il'lu-
minació.



1.9 La instal.lació electrica

Les instal'lacions electriques deis edificis es tornen anti-
quades i per aquest motiu acostumen a tenir una falta d'a-
dequació a les normes tant de seguretat com de dotació.

Pel que fa a la seguretat, tema primordial en aquest tipus
d'instal'lacions, cal comprovar el correcte funcionament de
I'interruptor diferencial, si n'hi ha, I'existencia de connnexió
a terra de la instal'lació i la mesura de la tensió (V), la
intensitat (A) i la resistencia (j).

La disponibilitat d'aparells és amplia, alguns són multifun-
cionals i d'un ús a I'abast de tothom.

Tena//a multímetre.



Els espais

1.10 Mesura de la humitat i de la temperatura
ambient d'un local

El confort en I'ús de I'habitatge depen molt de la relació
humitat/temperatura; no cal per tant justificar la importancia
de la mesura de cadascun d'aquests valors.

Per a dur a terme aquests mesuraments hom disposa de
diferents aparells. Els higrómetres i els termómetres d'am-
bient mesuren respectivament la humitat relativa i la tem-
peratura ambient. D'altres aparells ho tan simultaniament;
els psicrómetres o termohigómetres permeten la mesura
rapida i els termohigrógrafs la mesura al Ilarg d'un deter-
minat període de temps.

Higrómetre g!ratori amb termómetre de bambolla humít i sec, per a la deter-
minació de la humítat relativa.



1.11 

Avaluació de la renovació d'aire d'un local

Així com la falta de ventilació poi provocar eflorescencies a
les parets per condensacions superficials, I'excessiva re-
novació de I'aire interior d'una pega poi disminuir la sensa-
ció de confort i, en conseqüencia, augmentar el consum
d'energia per a calefacció.

La mesura de la renovació de I'aire, quan aquesta no es
produeix per mitjans mecanics controlats, és dificultosa i
requereix sistemes molts sofisticats, basats en la mesura
de la disminució de la concentració d'un gas previament
introdu"it en la pec;:a a avaluar.

En el Gas de perdues d'aire per conductes de ventilació
oberts s'utilitzen anemometres i termoanemometres.
Aquests últims mesuren la propagació de I'aire en qual-
sevol direcció i alhora la seva temperatura mitjanc;:ant una
sonda que aprecia variacions de velocitat de 0,1 cm/s entre
0,1 i 20 cm/s i de temperatura d'1 °G entre -20 °G i 100 °G.

Anemómetre electrónic que proporciona una lectura de la velocitat de t'aire
i fa la mijana automaticament d'un període de mesura de 6 segons.
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La decisió d'a'illar termicament un tancament es pren
atenent el valor del seu coeficient de transmissió de calor,K,

(====~~~~~::)
Un instrument portátil per a mesurar el flux de calor a través de parets,
materials d'al//ament, etc.

Hom disposa de taules que donen per a cada tipus de
tancament un valor K, d'acord amb un model teoric.

Al mercat, hi ha també aparells que permeten de deter-
minar directament el valor d'aquest coeficient i mesurar el
flux de calor que travessa el tancament, el seu ús és com-
plex i el seu cost elevat, per aixo és un servei que acostu-
men a aterir organismes especialitzats.



1.13 Detecció de detectes d'a"illament termicr-..

Els detectes en I'a"illament termic són facilment identifica-
bles en locals mal ventilats pels fen6mens de condensació
superficial. La manca de confort que aix6 comporta i la
necessitat d'economitzar energia tan que els problemes
d'a"illament termic hagin adquirit, actualment, una gran im-

portancia.

Dos tipus d'aparells poden ésser utilitzats, els term6metres
d'infraroigs i les cambres d'infraroigs.

Els term6metres d'infraroigs permeten mesures puntuals
directes i precises de la temperatura de les parets.

Les cambres d'infraroigs permeten d'obtenir a partir de les
radiacions emeses pel cos de I'element constructiu una
visualització instantania de la distribució de temperatures

superficials.

La imatge termica denominada "termograma o termogra-
fia" indica diferencies de temperatura sota la forma d'una
gradació de grisos o d'altres colors. Alguns d'aquests
aparells permeten el registre fotografic del termograma.

Cambra d'infraroigs portatil amb imatge de video. Dóna una "fitxa de tem-
peratura" de /'objecte observar.



1.14 Avaluació de I'a"illament acústic d'un
tancament

Les edificacions existents suporten un nivell creixent de ( I
soroll per al qual no van ésser projectades" I -,,===:J_J

Com en el Gas de I'a"illament termic, cal coneixer la capaci- " I ,

tat real d'aillament acústic del tancament existent. .I

~
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Aquest mesurament es pot fer mitjanc;:ant son6metres de
precisió, en funció de la diferencia de lectures realitzades a
un costat i a I'altre del tancament .

Mesura de /'aT/lament acústic d'una fal;ana.
Mesura de /'aT/lament acústic entre dos habitatges.
1 Analitzador
2 Font de soroll

Com a metode més acurat hi ha els analitzadors acústics
que incorporen una font de sorolls tant d'impactes comaeris, 

normalitzats.

Brüel & Kjaer
Subministrador
C/. Guitard 36
08014 Barcelona
(93) 3226511

Coimsa
Subministrador
c/.Montserrat de Casanoves 189, entl. 2a
08032 Barcelona
(93) 3582093

Electromediciones Kainos, S.A.
Subministrador
cra. del Mig 116
08907 L'Hospitalet de Llobregat
(93) 337 35 00

Pentol España, S.A.
Subministrador
G/. Alta de Pedrell 30
08032 Barcelona
(93) 357 65 00

Servei VM ITEC
Verificacions i mesures en edificis
Controls d'obra
Patologies
Diagnosis
G/. Bon Pastor 5, 4t.
08021 Barcelona
(93) 209 60 99

Urbar Ingeni-eros
Subministrador
G/. Castillejos 346, entresol.
08025 Barcelona
(93) 256 34 33/ 256 59 78
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'estructura

S'entén per estructura portant el conjunt deis elements
constructius de I'edifici destinats a assegurar-ne la solide-
sa. -

L'execució solidaria amb els fonaments existents evita la
realització d'obres intermedies entre els dos sistemes. El
sistema permet, a més, d'efectuar els treballs sense mo-
dificar I'activitat normal de I'edifici.

La solidesa de I'estructura d'un edifici és preocupant quan
té manques de continuYtat (esquerdes, buits, etc.) o defor-
macions excessives que han malmes altres elements de
I'edifici (revestiments, instal.lacions, etc.). La rehabilitació
en aquests casos s'adrega a restituir o a afegir nous
elements de reforg que col'laborin amb I'estructura insufi-
ciento

La possibilitat d'inclinació de I'eix del micropiló permet I'ab-
sorció d'esfor90s horitzontals i un repartiment de tensions
optim en el suport.

En molts altres casos s'ha produ'it un deteriorament no visi-
ble del material resistent (corrosions, prodridures, etc.) i
per aquest motiu, no detectat. O'aquí la necessitat d'esten-
dre la diagnosi també a aquells elements estructurals, tot i
que no manisfestin senyals de perill. L'actuació rehabilita-
dora sera de reparació o de reforg, en cada Gas, segons les
circumstancies de I'element deteriorat.

La disposició i el nombre de micropilons estara en funció
del tipus de fonaments que s'hagin de reforc;:ar (fonaments
continus d'obra, fonaments a"illats de formigó, etc.). Si elsfonaments 

són continus es poden ter treballar com a arc de
descarrega de micropiló a micropiló.

En general, és una tecnica aplicable a qualsevol Gas, en-
cara que el cost sigui relativament elevat. Quan la fondaria
del recalc;:at ha de ser de més de 3 m, els micropilons són
totalment competitius.

Finalment un altre cas de perdua de solidesa és el que
provoca el canvi d'usos, en edificis antics, no previstos per
a aquelles accions. Cal, per part del tecnic responsable de
la rehabilitació, la determinació de les accions límit per a
les quals aquella estructura pot ésser considerada sólida.

Els fonaments

En els edificis existents, la construcció de nous soterranis
no és una operació freqüent. En canvi, sí que són freqüents
les operacions de recalc;:at deis fonaments per a consolidar
I'edifici, tant per I'aparició de diverses patologies, com per
I'augment de les pressions de contacte (augment del nom-
bre de plantes, sobrecarregues d'ús, etc.).

Les tecniques normals, deixant a part el recalQ tradicional,
emprades en la consolidació del fonaments són: els micro-pilonatges, 

les injeccions i el "jet-grouting".

Quan el problema rau en la degradació deis materials que
entren en la composició deis fonaments (formigó, acer, ma-Qoneria, 

maó, etc.), les tecniques que s'han d'emprar per a
la seva reparació es tractaran posteriorment en d'altres
apartats (reparació i reforQ d'obres de fabrica, de formigóarmat, 

etc.).

5

2.1 

Micropilonatge

En el Gas d'actuacions de rehabilitació s'aprofitaran, si éspossible, 
els fonaments existents per a I'encep del nou

sistema de fonaments.

La petita alQaria de la maquinaria, la facilitat de desmuntat-
ge i muntatge i la capacitat de penetració deis estris deperforació, 

permeten que aquest sistema sigui útil en quasi
tots el casos, malgrat la dificultat d'accés i les dimensions
deis espais.

Gairebé sempre, els micropilons són introduits per rotació;
aixo evita qualsevol risc de descompressió del terreny i no
té cap incovenient pel que fa a les obres realitzades en
parets mitgeres.

El formigonatge es fa a pressió baixa i s'utilitza un formigó
fluid amb un alt contingut de ciment i un granulat adequat al
ti pus i al diametre del micropiló. La posada a I'obra a pres-
sió provoca una torta adherencia en el bulb entre el micro-
piló i el sol, per aquest motiu la resistencia del micropiló
esta en funció de la fricció lateral i del treball en punta. Micropilonatge

~





2.2 Injeccions en el sol, a pressió baixa

Aquesta tecnica consisteix a injectar, a pressió, productes
que omplen buits i fissures dins del terreny, de manera que
n'augmenten la resistencia a la compressió.

Els productes injectats són variables en funció del tipus de
terreny (coherent o granular). Acostumen a ésser pastes
de ciments amb addicions (cendres volants, putzolanes,
acceleradors d'adormiment, etc.), pastes d'argila col'lo"idal
o bentonita, o bé pastes a base de productes químics lí-
quids o de resines organiques.

L'augment de la resistencia generalitzada del terreny, ates
que s'omplen els forats existents dins I'estructura del s61
que, eventualment, podien estar ocupats per aigua o aire.

Aquests sistemes són d'aplicació senzilla, per6 cal un estu-
di geol6gic previ del ti pus de s61, per a determinar tant la
possibilitat d'injecció com la idonei'tat de la solució.

La posada a I'obra requereix, de vegades, operacions pre-
vies, com és ara la col'locació de palplanxes provisionals
per tal de controlar la superfície d'injecció.

És recomanable que les operacions d'injecció siguin
executades per una empresa amb experiencia en I'apli-
cació d'aquesta tecnica.

Aquesta tecnica permet:
L 'augment de la compacitat del sol dins del bu lb de pressió
deis fonaments.



2.3 Injeccions en el sol a pressió alta

És una tecnica de consolidació de sois, per injecció a pres-
sió alta, de mescles Iligants que, a causa de la torta pres-sió, 

destrueixen el sol natural i el tan servir com a granulat
d'un nou material.

Fases d'execució:
La fase de perforació consisteix a introduir una bateria de
barres en el terreny fins a la profunditat adequada. L'extre-
mitat inferior va equipada amb una valvula injectora.

La segona fase, la d'injecció, consisteix a introduir la mes-
cla a pressió molt elevada, a la vegada que s'extreu la
bateria.

Procediment 

"Jet-Grouting"Procés

El radi d'acció esta en funció de la pressió, del temps d'in-jecció 
i de la resistencia del s61 a I'esforc;: tallant. La presen-

cia d'aigua és un obstacle per a I'aplicació del sistema, si
no s'han utilitzat mescles adequades que permetin I'ador-
miment en pocs segons.

:~r-;;...

Columnes de terreny consolidar El sistema comporta dos avantatges:
El millorament de la resistencia al tall del terreny tractat.
Un efecte indirecte de confinament del terreny natural entre
els volums tractats, que augmenta la seva resistencia.

Les mescles poden ésser a base de resines, o de ciment.

La maquinaria permet la injecció horitzontal i vertical amb
un angle maxim de 180°,



Les estructures de formigó
En ambdós casos és necessaria una acurada preparació
del suport, el sanejament de les parts afectades i la neteja
de les superfícies en contacte, tant del formigó com de
I'acer (per mitja d'un raig d'arena o d'una raspallada super-
ficial).

Les estructures de formigó constitueixen, des deis anys 20,
I'aportació més important que s'ha fet en el camp de I'edifi-
ciació.

L'envelliment deis materials (formigó i acer), les accions
mecaniques, els assentaments i les deformacions, provo-
quen una patologia que té una sintomatologia classificable
en tres tipus de lesions: les fissures o esquerdes, les dis-
gregacions i les desagregacions.

El tractament o les tecniques a emprar per a reparar
aquestes lesions es tractara en aquest capítol.

La mescla deis components es realitzara acuradament fins
a aconseguir I'homogene"itat total del producte,

En qualsevol Gas, i depenent del tipus d'aplicació, es con-
sultara la casa subministradora per a saber quina és la
resina sintetica més apropiada,

Si les fissures estan estabilitzades, es pot emprar una re-
sina epoxi injectada que asseguri I'estanquitat de la pec;:a i
restableixi la continu'itat del formigó tractat.

En el cas de la utilització un morter de resina, els compo-
nents són tres (base + reactor + granulat).

El dividirem en dos grans apartats:
La reparació del formigó.
El reforc;:ament d'elements de formigó armat.

Actuacions de reparació
Aquests morters es poden aplicar:
Com a morters tixotropics de reparació, aplicats amb la
pala d'estendre, en el Gas d'escrostonaments i cadolles en
obres de formigó.

Per a la reparació d'obres de formigó, envellides o degra-
dades superficialment, es poden emprar morters de re-
sines sintetiques o bé formigó projectat.

Els detectes constructius, com ara les cadolles superficials
produ'ides en ¡'abocada del formigó, les esquerdes
ocasionades per la manipulació d'armadures, etc., es po-
den resoldre, també, amb aquests procediments.

Per a ter rebliments sense retraccions, en el Gas d'ancorat-
ges, recalQats, etc.

Per a la unió de materials rígids: acer, gres, ceramica, etc.

Es tracta, en qualsevol cas, de reparacions, no de reforQos
que augmentin la capacitat portant de I'element.

En general, aquests problemes es presenten a causa de
detectes de disseny, de posada a I'obra, o d'envelliment
del material.

La corrosió de les armadures i el consegüent esquer-
dament deis recobriments en zones ex posad es a la intem-
perie quan el grau de corrosió no sigui gaire important,
afecta més I'aspecte de I'estructura que la seva funció re-
sistent i es pot tractar com un problema de reparació.

2.4 Resines sintetiques

Les resines sintetiques s'utilitzen per a la protecció de les
armadures, la reconstrucció deis formigons, la millora de
I'adherencia entre formigons nous i vells, etc. Les més
utilitzades, per la seva estabilitat, son les resines epoxi, es
presenten en forma de dos components separats (base +
enduridor), i s'han de barrejar mecanicament (300 a 400
r.p.m.). Les característiques principals de les resines epoxí-
diques són les següents:
Alta resistencia mecanica:
Compressió: fins a 1200 kp/cm2.
Flexotracció: fins a 400 kp/cm2.
Resistencia a I'abrasió: de 5 a 15 vegades la del formigó.
Coeficient de dilatació: semblant al del formigó.
Temps d'enduriment: de 12 a 48 h per sobre del 5 °C.

Retracció : nul'la.
Bona inercia química.
Facilitat de posada a I'obra.
Permeten de passivar les armadures en contacte.

Les resines s'utilitzen:
En el Gas de la reconstitució d'elements, com a pel'lícula
d'adherencia entre els formigons o morters nous i els vells
del suport.

1 Gratat de la superficie
2 Neteja de la superficie
3 Tractament del junt
4 Morter de resines o hidraulic

En la construcció de morters de rebliment (cadolles, fissu-
res superficials ).



Hispano QuimicaSubministrador

Passeig de la Zona Franca 61-6708004 
Barcelona

(93) 332 20 00

Internacional Benton Technik S.A.
Fabricant, Subministrador. Morter epoxi. BETEC KOS-
METIC
G/. La Granja 52. Poligon Alcobendas
28100 Madrid
(93) 3077212 / (91) 6526800

Magdan, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador. Resina epoxi.
ADM C-802
Travessa Industrial s/n 08902
L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 3551110

Paniker S.A. Ingenieria en Adhesivos
Subministrador
Grao Barcelona-Sta. Cruz de Calafell 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(93) 6612116

Parrogun (Industrial Quimica Parrot)
Fabricant, Subministrador, Aplicador
G/. Ramón Torró 22-26
08005 Barcelona
(93) 307 1883/3004012

Remosa, (Revocos modernos S.A.)
Subministrador, Aplicador. Resinas. HEY'DI EPOXAN
Via Laietana 29 , entl.
08003 Barcelona
(93) 3105129

Roc Ibérica
Subministrador, Aplicador. Resina epoxi. ROCDUR.
Morter resina sintética. RECPLAN. Morter epoxi. RO-
CEPOX
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Subministrator, Aplicador. Mortero resina sintética.
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Subministrador. Resina epoxi. AOEPOX. Morter epoxi.
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08120 La LLagosta
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Centro de Trabajos Técnicos
Subministrador, Aplicador. Injeccio de resines. Siste-
ma PREH
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Comercial Fontanals S.A.
Subministrador. Resina epoxi. RESIPOL
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08005 Barcelona
(93) 3004113

Cotexsa
Subministrador, Aplicador. Resina epoxi. EPOX. Re-
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(93) 331 40 00

Expandite. Asociada Iberica S.A.
Subministrador. Resina epoxi. EXPOCRETTE
C/. Ramón Albó 46-48
08027 Barcelona
(93) 3520815/3520850

Extrafort, S.A.
Subministrador. Resina epoxi. BETANOBET-EPOXI
c/. Duran i Reinals 28, Poligon Ind. "Font del Radium"
08400 Granollers
(93) 840 09 99

Halesa
Subministrador, Aplicador. Adherent epoxi. EPOFIX.
Adherent de formigo. HORMIFIX
C/. Comandante Benitez 33
08028 Barcelona
(93) 33981 57

Hilti Española
Fabricant, Subministrador
c/. Corsega 102-106
08029 Barcelona
(93) 3220911



2.5 Formigó projectat En general, la mescla deis granulats es fa en sec amb el
ciment, i aquesta mescla és impulsada pneumaticament, a
pressió, alllarg de la manega. Al final, s'incorpora I'aigua,
de la qual es gradua la sortida per mitja d'una valvula.

Quan la superfície degradada és extensa, es pot emprar la
tecnica del formigó projectat (per exemple, en el Gas de la
reparació d'una estructura de formigó després d'un incen-
di). El material resultant és homogeni, quasi impermeable a

causa de la seva densitat, sense cadolles i amb una resis-
tencia que ppt arribar als 500 kp/cm2,

Altres aplicacions del formigó projectat poden ésser:
Reparació de dipósits, piscines, etc.
Ignifugació d'estructures, d'elements metal.lics, etc.

2.6 Morters i pastes especials

Aquesta tecnica consisteix en la projecció de formigó, con-
venientment dosificat, sobre un suport previament pre-
parat. A causa de la velocitat de projecció, deis additius
d'acceleració de I'adormiment i del tipus de mescla, el for-
migó s'adapta al suport, que acostuma a ésser, general-
ment, una malla d'armadures electrosoldades, que formen
una estructura homogenia.

La tecnica del formigó projectat és competitiva quan la su-
perfície que s'ha de reparar és important i s'amortitza, pertant, 

el transport de la maquinaria que permet de posar el
material a I'obra.

Són morters destinats a lad'adormiment, 
rapid, sensetueixen, 

a més, al formigó al

S'empren com els morters de resina i no es poden aplicar
en gruixos superiors als 2 cm.Cal observar una distancia d'1 m, aproximadament, tant

per a la projecció vertical com per a I'horitzontal. A més,
s'ha de preveure una superfície d'uns 100 m per al com-
pressor i I'emmagatzematge deis productes.

Se subministren en forma de pols a la qual s'hi ha d'afegir
aigua.

restauració 

del formigó. Sónretracció, 
i tixotrópics. Resti-

seu aspecte original.



2.9 Encolat de platinesLa superfície d'aplicació ha d'ésser neta de pols i degreixos. 
S'estenen amb un paletí o una pala d'estendre, idesprés 
d'uns 30 minuts es pot procedir a Iliscar la super-fície.Aquesta tecnica s'utilitzara quan calgui augmentar la sec-

ció d'acer o la resistencia de la pe9a, s'haura de preparar
la secció de contacte, per mitja del raig de sorra. Les pla-
tines tindran un gruix entre 3 i 6 mm i aniran protegides
amb una capa de resina epoxi.

Les zones reparad es s'han de mantenir humides durant
una hora, com a mínim, després de I'aplicació, per a afavo-
rir la cura de la pasta.

Després de I'encolat, les platines s'hauran de collar al su-
port mentre dura I'adormiment de la resina (aproxima-
dament 48 hores).

Actuacions de refor~

El límit elastic de I'acer de les platines ha d'ésser tan si-
milar com sigui possible allímit elastic de les armadures de
la secció de formigó armat.

Les platines han de dur un recobriment de protecció contra
el foc i la corrosió (per exemple 5 cm de morter de vermi-

culita).

Aquesta tecnica ha d'ésser aplicada per empreses espe-
cialitzades.

2.10 Addició de perfils d'acer laminat

S'han d'utilitzar perfils laminats, normalment angulars, co-
l'locats en el contorn de la secció, S'han d'utilitzar morters
de resina epoxi ja que per la rigidesa deis perfils a col'locar
i la necessaria adaptació a les cantonades del suport que
s'ha de reforc;:ar, cal el rebliment d'un petit volum per tal
d'establir el contacte,

El refor<;: d'elements estructurals de formigó armat pot és-ser 
necessari per a:

permetre modificacions estructurals;
corregir manques de resistencia deis materials;
poder su portar augment de sobrecarregues;
corregir la degradació per envelliment i processos químics
o físics, grans desagregacions o disgregacions en la mas-
sa del formigó;
o físics o grans desagregacions o disgregacions en la mas-
sa del formigó;
detectes de projecte o d'execució.

Quatre són les tecniques generalment emprades:
augment de secció;
addició de barres;
encolat de platines;
addició de perfils d'acer laminat.

2.7 Augment de la secció resistent

S'ha de tenir una cura especial en el cas de soldadures,
per la minva de resistencia que presenten les resines
epoxídiques quan s'escalfen.

L'augment de la secció útil d'una pega de formigó es poi

obtenir
per mitja d'una resina epoxi d'unió entre el formigó de su-
port i un gruix de formigó armat col'locat, després d'un
previ tractament de la superfície de contaGie.

2.8 Addició d'armadures

Hi ha dos casos en que és necessaria I'addició d'arma-dures. 
Per a "cosir" un element esquerdat de formigó o pera 

refor<;:ar aquest elemento

En el primer cas, les armadures s'han d'allotjar en perfo-
racions realitzades en diagonal respecte a I'esquerda i, en
el sentit de les armadures existents, quan es vulgui reforc;:ar
la secció per manca d'acer.

~
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3

Les perforacions es rebliran de resina epoxídica o de mor-
ter sense retracció.

1 Pilar sense reparar
2 Pilar refor9at amb formigó armar (augment de la secció resistent)
3 Pilar refo(9at amb perfils d'acer laminar (addició d'angulars exteriors).



Les estructures de fusta

Fins a finals del segle XIX, la fusta era un deis materials
més utilitzats com a element estructural en jasseres, bi-
gues de sastre, entramats de coberta, etc.Avui, 

és freqüent que s'hagin de reparar o restaurar estruc-
tures de fusta a causa de deficiencies mecaniques o de
deterioraments per I'acció d'insectes o de fongs.

2.11 

Deficiencies mecaniques

~~~~

En el cas de problemes derivats de deficiencies mecani-
ques es poden emprar diverses tecniques:
la substitució de peces defectuoses;
la utilització d'elements metal'lics com a retar!;:;
la utilització de resines armades amb fibra de vidre.

2

La substitució de les peces defectuoses constitueix una
operació difícil i pesada perque s'ha de desmuntar i s'ha
d'apuntalar el conjunto Aquesta tecnica s'aconsella només
quan el deteriorament és molt important.

Aquesta tecnica s'aconsella només quan el deteriorament
és molt important.

1 Element de fusta a reparar (bigueta)
2 Apunta/ament i eliminació de la fusta desfeta
31nstaHació de les barres de I'armadura en els orificis practicats a la fusta
4 Rebliment amb morter de resina epoxi de "encofrat muntat previament
5 Un cap polimeritzada la resina i adherir el morter es desencofra i de-
sapunta/a

La utilització de peces metal'liques (platines, angulars, es-treps, 
etc.) té per objecte refor<;:ar els elements que han

perdut part de la seva capacitat portant per problemes
d'envelliment o bé per I'augment de la carrega actuant
(canvi d'envans, canvi de paviments, etc.). Normalment
aquestes peces són prefabricades pero en alguns casos
pot ser que s'hagin d'encarregar a mida.

La utilització de resines armades amb fibra de vidre té I'a-
vantatge de regenerar la pe<;:a de fusta "in situ", i per tant
no cal desmuntar-la.

El sistema es pot aplicar a qualsevol element de fusta que
tingui lesions que puguin representar una minva de I'esta-
bilitat mecanica de I'estructura, i permet de tractar tant els
nusos estructurals com els suports de les biques en casta-
des.



2.12 Tractaments curatius

pega 

o s'aplica gas en locals que puguin ésser hermetica-
ment tancats.

Per a I'aplicació d'aquests productes:es 
determinara la zona afectada;s'eliminaran 

les parts deteriorades;es 
netejaran les superfícies d'aplicació;s'obriran 

els porus en el Gas de fustes pintades;s'injectara 
el producte a pressió i se'n ruixaran totes lessuperfícies.

En el Gas de termites, a més a més, s'hauran de formar
barreres en el terreny al voltant deis fonaments, i en elsmurs, 

que impedexin I'ascensió deis insectes.

Els tractaments curatius aplicats a les obres de fusta tenen
com a finalitat:
aturar les alteracions abans que afectin la solidesa de I'e-
lement, eliminant els agents d'alteració presents a la fusta
o al seu entorn;
prevenir una nava manifestació d'aquestes alteracions.

Les alteracions de la fusta són provocades principalment
pels insectes: termites, corcs, arnes, etc., i els fongs.

Per a solucionar aquests problemes s'injecta, a pressió, un
producte curatiu en els forats de les parts afectades de la

Rehabilit, S.A.Aplicador

c/. Padilla 240
08013 Barcelona
(93) 256 14 53

Sama
Fabricant, Subministrador. Aplicador
G/. Uruguay s/n
08754 Barcelona
(93) 6684111

Xylacel
Fabricant, Subministrador, Aplicador. Producte cu-
ratiu. XYLADECOR
c/. Niquel s/n
08004 Barcelona
(93) 332 1866

Barnices Valentine, S.A.
Fabricant, Subministrador
apto cor. 502
08080 Barcelona
(93) 564 06 00

Pentol Española
Fabricant, Subministrador. Producte curatiu.
TEAR-OLJE. Producte curatiu. TEXOTROL
c/. Alta de Pedrell 30
08032 Barcelona
(93) 357 65 00

Protección de Madera, S.A.
Subministrador, Aplicador
Passeig de Gracia 55-57 8é
08007 Barcelona
(93) 2196208



Estructures de parets d'obra de fabrica

Les agressions químiques i mecaniques arriben a degradar
les obres de fabrica i aixo en fa necessaria la reparació.

Els agents agressius poden haver afectat el morter deis
junts o la mateixa pec;:a. Quan el que es produeix és una
desagregació superficial del morter, n'hi ha prou amb pro-
cedir a un rejuntat, que es tara netejant els junts fins a
trabar el morter en bones condicions i col'locant novament
un bon morter hidraulic.

Es pot utilitzar formigó projectat en el Gas de junts amples.
La durabilitat aconseguida amb aquesta tecnica és su-
perior a la d'un rejuntat tradicional.

Quan la degradació del morter és profunda i pot posar en
perillla cohesió de I'obra de fabrica, es pot emprar la tecni-
ca d'injecció per a omplir els buits i les peces. Aquesta
tecnica és molt delicada d'aplicar perque, s'ha de controlar
molt bé el repartiment de la injecció dins la massa de la
fabrica. L'actuació d'una empresa especialitzada evitara
en part el problema esmentat.

2.13 Obres de fabrica de pedra

Quan els agents agressius han afectat la pedra deis pa-
raments, hom pot emprar tres tecniques:

La substitució total de les peces degradades. El sistema
pot resultar car si les pedreres de la regió no estan en
explotació. Quan la degradació de la pedra és molt im-
portant i, a més, fa falta una consolidació general de
I'obra de fabrica, és la millar solució.
La substitució parcial de les peces. Aquesta tecnica s'a-
plica suprimint el gruix de pedra deteriorat i substituint-lo
per un aplacat de la mateixa pedra, engaltada amb un
bon morter.
La restauració superficial de la pedra. Aquesta tecnica
s'aplica en fer desapareixer les lesions superficials per
mitja d'una neteja i en aplicar superficialment un morter
que simuli la textura i el color de la pedra utilitzant ciment
blanc i granulat obtingut per malta de la pedra a res-
taurar.



2.14 Obres de fabrica de maó

Una gran quantitat d'edificis d'obra de fabrica de maó pre-
senten lesions en forma de fissures i esquerdes. Per al
tractament d'una fissura cal, primerament, identificar-la, és
a dir esbrinar si es tracta d'una fissura estabilitzada o no
estabilitzada. Aquesta identificació és un deis objectius en
el diagn6stic de I'obra existent.

El tractament de fissures no estabilitzades resulta en molts
deis caos ineficaQ i a vegades inútil, si la seva causa no ha
estat determinada i esmenada.

Les fissures estabilitzades en que ja ha estat corregida la
causa que les origina, poden constituir un punt d'atac per a
la durabilitat de I'obra de fabrica, motiu pel qual és aconse-
Ilable el seu eixamplament i posterior rebliment amb morter
de resina o hidraulic sense retracció, per tal de restablir el
monolitisme de I'obra.

Un altre sistema per al tractament de fissures estabilitza-
des és la injecció de resines epoxídiques, que un cop pre-
ses es transformen en un material d'alta resistencia, i que
pot restituir a la secció la capacitat de su portar esforc;:os.
Com sempre que s'aplica una resina injectada, és neces-
sari un control per a evitar les fuites; per aquest motiu con-
vé d'encarregar la realització a una empresa especialitza-da.

Procés d'aplicació per a fissures verticals sentir ascendent
1 Tub inferior clausurar
2 Injecció mitjan9ant pistola manual i cartutx
3 La resina vessa pel tub superior.

Perque sigui eficac;: injectar una fissura, aquesta ha de tenir
una amplaria maxima de 5 mm. L'enduriment és molt rapid,
per tant el temps d'aplicació és curt, alhora es despren una
gran quantitat de calor que s'haura de controlar amb una
bona cura.

Si la fissura és important s'haura de procedir a un segellat
amb un recobriment temporal que s'eliminara una vegada
injectada.



Els sostres

Els sotres constitueixen una de les parts fonamentals de
qualsevol edificació.

qualsevol altre sistema de travament, ja que la majar part
de vegades el sastre participa d'una manera principal en
I'estabilitat general de la construcció.

D'altra banda, les dificultats de la posada a I'obra són molt
importants perque sovint no es disposa de grua a les obres
de rehabilitació. L'entrada de materials, en aquests cas de
bigues, es fa per les obertures de fac;:anes i patis o pels
forats d'escala, cosa que obliga a utilitzar productes
Ileugers i poc voluminosos.

El material constitutiu de I'element resistent, al Ilarg deltemps, 
ha estat el que ha singularitzat els tipus de sastre.

Gairebé sempre, les tensions en les parets d'obra de fabri-
ca degudes a les carregues existents, no permeten I'aug-
ment de sobrecarregues ni I'execució de nous forats per a
col'locar-hi les naves bigues.

En aquest capítol es tracten les voltes i els sastres unidirec-cionals, 
en els quals la biga plana pot ésser de fusta, d'acer

o de formigó armat o precomprimit.

La substitució de sastres deteriorats, el reforc; de voltes i
I'anivellament per a restablir la planor són les tecniques
que s'estudien a continuació.

El nau sastre s'haura d'escallir en funció del ti pus de sastre
existent.Substitució del sastre

2.15 Utilització d'un sastre de fustaLa necessitat de substituir un sostre existent molt degradat
o la redistribució d'espais interiors d'un edifici, obliga al-
gunes vegades a enderrocar-ne parts i a aixecar-ne de
noves. Encara que la tecnica a emprar forma part deis si s-
temes d'obra nova, quan s'aplica a una obra existent cal
tenir en compte una serie de qüestions:
O'una banda, els Iligams del sostre que s'ha de substituir
amb I'estructura vertical de su port. L'efecte de trava del
sostre existent ha d'ésser substitu"it per ancoratges o apun-
talaments provisionals, o bé per I'execució de tirants o

Aquesta solució seria la millar en el Gas de la substitució
d'un sastre de fusta existent amb parets de suport de poc
gruix.

La seva resistencia és comparable a la d'un sastre de for-
migó, amb I'avantatge que té un pes propi més redui't i que
és una tecnica seca.



2.16 Utilització d'un sastre de formigó situ" i alleugerida amb granulats de poca densitat que per-
meten una reducció del pes propi i un augment de I'ai'lla-
ment termic.Llosa de formigó:

El sistema té I'avantatge del poc pes de les bigues (al vol-
tant deis 4 kg per m) de cara a la seva col'locació, pero
necessita apuntalar-se abans d'abocar el formigó de re-
blert.

Quan I'estrucura vertical és d'un gruix considerable i su-
ficientment resistent, és possible I'execució d'una Ilosa de
formigó armat que, deixant el sastre existent com a
element decoratiu o d'encofrat, asseguri la capacitat por-
tant i augmenti la rigidesa estructural i per tant I'estabilitat
del conjunt de I'edifici. Aquest sastre és pesant i s'ha d'en-
castar a les parets d'obra de fabrica.

Sastre de bigues autoportants de formigó armat o precom-
primito

Sastre de bigues semiresistents de farmigó armat a pre-
camprimit.

El sistema té I'avantatge de reduir les feines d'estinto-
lament i I'aportació de formigó fresc a I'obra per a la realit-
zació del sostre,pero també per aquest mateix motiu les
biguetes emprades pesen més, la qual cosa dificulta la
seva manipulació i col'locació.

El formigó pOi ésser precomprimit amb ¡'armadura dins
d'un taló de formigó o simplement armat. Generalment, la
xapa de compressió és de formigó armat, realitzada "in





2.17 Utilització d'un sastre de bigues metal.liques

Els sastres de bigues metal.liques a partir de perfils la-minats, 
tenen uns avantatges semblants als deis sastres

de formigó. Són autoportants i Ileugers, i es poden col'locar
en sec si no fa falta una xapa de compressió.

Tenen I'inconvenient que s'han de protegir contra el foco

En el mercat es poden trabar uns perfils metal'lics galva-
nizats als quals, gracies a una ranura longitudinal contínua,
s'hi poden clavar plafons de fusta. És, doncs, una tecnica
totalment seca.



2.18 Anivellament de sastres existents Els formigons més Ileugers es poden obtenir a partir de
granulats de poliestire expandit (densitat entre 0,4 a 1.2
t/m3). La seva utilització és idónia quan no és necessaria la
seva col'laboració mecanica (de 5 a 40 kg/cm2) , i sí una
millora de I'a"illament termic i acústico Per tal d'evitar els
problemes de punxonament en els formigons de granulats
Ileugers, és necessaria la col.locació d'una xapa de com-
pressió de 3 a 5 cm, a la part superior de la qual, una xarxa
metal.lica electrosoldada evitara les possibles fissures per
retracció.

És freqüent en el cas de sastres existents, de fusta o d'acer
que la deformació o fletxa diferida sigui molt important per
causes de fluencia i reologia, i no hi hagi planor superior.
Una deformació per assentament diferencial de les parets
de suport pot provocar diferencies de nivell entre els ex-
trems. Per tant, a la vegada que s'assegura I'estabilitat i la
solidesa del sastre, se li pot restituir la planor inicial, anive-
Ilant-lo.

El bombatge de formigons lIeugers preparats és la millar
tecnica per a I'anivellament de grans superfícies.

La vermiculita a I'engros, acabada amb una xapa de mor-ter, 
o amb un revestiment de plaques prefabricades, s'utilit-

za en gruixos de 3 a 6 cm i té I'avantatge, a part de propor-
cionar una millora important de I'a"illament termic i acústic,
d'ésser d'hidrofugant i de poder col-locar-se en sec, si esvol.

S'utilitzaran materials, com és ara I'argila, la sorra o el for-
migó, quan les actuacions són puntuals i I'excés de carre-
ga segons el gruix pot ésser absorbit per I'estructura del
sastre. En general, és recomanable la utilització de ma-
terials de baixa densitat, a base de granulats Ileugers, com
la perlita, la vermiculita, I'argila expandida, el poliestire ex-
pandit, etc.

En el mercat es poden trabar formigons preparats a base
de granulats lIeugers (densitat entre 1.3 a 1.8 tlm3) d'argila
expandida que suporten tensions similars a les del formigó
normal, i que, a més a més, augmenten el nivell d'a'illament
termic.
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2.19 Reparació i refor9ament d'arcs i voltes

Els arcs i les voltes són una part important de I'arquitectura
autoctona. La restitució de la seva funcionalitat, el refor-
<;:ament de I'estructura propia i la compensació de les em-
pentes horitzontals són les tecniques més importants a
tractar.

El sistemes que s'han utilitzat per a cadascun deis proble-
mes esmentats s'han desenvolupat com a temes específics
en d'altres apartats com és ara: el formigó projectat per a la
reparació i reforc;:ament d'estructures, la injecció de resines
sintetiques en la reparació de fissures i esquerdes i la col-
locació de tirants i ancoratges per a absorbir esforc;:os horit-

zontals no compensats.





Les cobertes

El correcte manteniment de la coberta té una gran inciden-
cia en I'estat de conservació d'una edificació.

ment termic, de la coberta, reduint d'aquesta manera el
cost d'ambdues operacions.

Teules planes

La reparació local de peces defectuoses només té I'incon-
venient de la compatibilitat, quant a forma i color, entre les
noves i les ja existents.

Si es tracta d'una substitució total, s'hauran de prendre les
mesures de seguretat adients al treball que s'ha de realit-
zar.

Hi ha diversos tipus de cobertes que es diferencien per la
forma, pel material utilitzat, per I'estructura portant, o pel
metode d'impermeabilització. Quan s'han de ter actua-
cions de manteniment o de millora s'empren materials i
tecniques properes a les obres de nava edificació. En tot
Gas, aquest capítol tracta d'oferir les tecniques més especí-
fiques i, entre les no tan específiques, les més properes a
les obres de rehabilitació.

Reparació de teulades
Es comprovara I'estat deis cabirons i si el cavalcament de
les peces és el correcte per a la situació i el tipus de cober-
ta.

Les cobertes tradicionals inclinades, de teules i de pissa-
rra, no necessiten gaire manteniment. Pero al lIarg del
temps s'acaben produint filtracions. En aquests casos, els
suports de la coberta i la seva estructura són els més afec-
tats.

Segons quin sigui el nombre de peces defectuoses es pot
procedir a la renovació total (peces naves) del vessant que
es vegi menys i es poden aprofitar les peces bones per al
vessant vistoEls problemes que poden presentar les estructures ja han

estat tractats en un altre capítol. Ens limitarem, doncs, als
problemes de la substitució del$ elements de coberta,
evacuació i suport.

La teulada ha de respirar, per tant s'ha de deixar una cam-
bra d'aire de 2 cm, com a mínim, entre I'ai'llament termic, si
n'hi ha, i la cara inferior de la teula.

Cal esbrinar si les filtracions d'aigua són degudes a defec-
tes de disseny o de construcció, a la inadequació del pen-
dent al ti pus de material emprat, al cavalcament defectuós
de les peces o a la manca d'impermeabilització.

Una ventilació defectuosa o insuficient pot augmentar els
problemes de les cobertes inclinades i accelerar el podri-
ment de Ilates i cabirons en el Gas de la fusta.

3.1 Substitució del material de cobriment

Els materials més emprats en la construcció de les cober-
tes inclinades tradicionals són:
La teula plana o arabiga, i la pissarra, col.locades sobre
soleres d'encadellat o de rajola, o bé sobrellates de fusta.

Els materials i els pendents de les cobertes varien d'un Iloc
a I'altre del país.

Al mateix temps que es fa la reparació general de la teula-
da és sempre aconsellable aprofitar per a millorar I'a'illa- Exemple d'entrades i sortides d'aire



Teules arabigues

S'utilitzen en pendents més suaus ja que es tracta d'un
tipus de coberta més pesant. Es poden col. locar damunt
d'una solera contínua de fusta o de ceramica, o bé en ras-
trells a Ilata per canal.

La substitució parcial o total de les peces per plaques on-
dulades de fibrociment és una solució encertada quan la
millora de I'estanquitat és un aspecte important a consi-derar, 

pero pot crear problemes de ventilació i, per tant,
d'humitats per condensació.

Les teules arabigues hauran d'estar ben collades al suport
per tal d'evitar que rellisquin o s'aixequin a causa del vent o
de les operacions de manteniment.

Exemples de supolts per a teules arabigues:
1 Empostissat
2 Solera de cairons
3 Uata per canal



Cobertes de pissarra

La majar part de les observacions de I'apartat anterior són
aplicables a les cobertes de pissarra. La diferencia essen-cial 

rau en la presencia habitual d'elements de subjecció,
I'estat deis quals s'haura de verificar.

La teula plana es pot substituir per pissarra. Fer la substi-
tució a la inversa no és factible perque les teules planes
pesen més.

La substitució total o parcial de les peces de pissarra na-
tural per plaques asfaltiques és una tecnica que es pot
utilitzar quan I'aspecte estetic no és gaire important. L'a-
cabat amb lamines petites de pisarra artificial li dóna un
aspecte similar al de les cobertes de pisarra natural.

Els ancoratges tradicionals d'acer dolc;: galvanitzat són els
més usuals. En atmosferes urbanes i industrials són pre-
feribles els de coure o, millar encara, els d'acer inoxidable.



Cobertes de zinc i coure

Són poc utilitzades pero tenen I'avantatge de permetre
qualsevol tipus de pendent. Es recobreixen espon-
taniament d'una capa de carbonat basic que les preserva,
pero que no su porta I'acció deis fums sulfurosos i acids de
les atmosferes urbanes o la situació vara mar.

El zinc és un metall molt mal'leable, per tant és necessari
preveure un junt suficient. És sensible a la corrosió en pre-
sencia d'altres metalls.



3.2 Substitució deis elements d'evacuació

Aquest apartat compren les reparacions i/o substitucions
deis canalons del baixants i deis accessoris (ganxos, bri-des, 

colzes, anelles i cubetes) que en els edificis antics
normalmente eren de zinc i avui són de fibrociment oPVC.

Aquests materials s'utilitzen en obres de nava edificació i
per tant no s'inclouen a les Ilistes, només s'hi inclouen les
adreces de les empreses fabricants i subministradores de
colzes, buneres, etc.,i altres peces singulars del sistema de
desguas de la coberta i que tradicionalment eren realitza-
des amb fosa o planxa metal'lica.



3.3 Reparació deis suports de la coberta

Així 

s'obté una coberta estanca a I'aigua encara que mol-tes 
de les teules que quedin siguin defectuoses. Si interes-

sa de mantenir I'estetica de la coberta, la solució pot sertornar 
a col.locar les cobertores a sobre.

La substitució d'alguns elements de la coberta es fa sovint
al mateix temps que la reparació deis seus suports, sobre-
tot si són de fusta (cabirons i lIates).

La substitució total del suport per d'altres sistemes, com és
ara el de plaques de formigó Ileuger o cel'lular, exigeix tenir
en compte I'efecte del canvi de sol.licitacions sobre la resta
de I'estructura portant.

El Gas més general és el del canvi deis cabirons de fusta
per elements de formigó o d'acer i la constitució d'una nava
sola amb peces prefabricades (incloent-hi o no I'aillament)
que permet una majar separació entre els suports.

Es pOi procedir: a la reparació deis elements; a la utilització
de nous elements industrialitzats (plaques de fibrociment,
plaques d'encenalls premsats, Ilates de fusta encolades,
Ilosa de formigó lIeuger o cel'lular, etc.); o bé a la utilització
d'elements tipus sandvitx amb l'ai'lIament incorporat.

Si la reparació es fa amb plaques de fibrociment, en el Gas
de cobertes de teules arabigues, les plaques es poden co-
1.locar al damunt una vegada tretes les teules cobertores.

Fibrotubo-Fibrolit
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Passeig de Gracia 62 2n. despatx e
08007 Barcelona
(93) 2159698

Mosaics Brillor
Fabricant, Subministrador
c/. Carlos 1, 9
17800 Olot
(972) 262239

Onduline Materiales Construccion S.A.
Fabricant, Subministrador. Placa.
ONDULlNE BAJO TEJA
c/. Ammán 2
48990 Neguri Vizcaya
(94) 46999 62

Rocalla, S.A.
Subministrador
Via laietana 54
08003 Barcelona
(93) 3179600

Tedecesa Catalunya
Fabricant, Subministrador
Camí Nou Vendrell s/n. Ap. 123
43700 El Vendrell
(977)661550

Uralita, S.A.
Fabricant, Subministrador
cra. Barcelona km 137
08290 Cerdanyola del Vallés
(93) 6921500



3.4 Recuperació de les golfes

Quan els treballs de rehabilitació d'un editici comporten la
utilització de les goltes i per tant I'augment de la superfície
habitable,és necessari assegurar la il'luminació i la venti-
lació tent, si no n'hi ha, obertures a la teulada.

Aquestes modificacions s'hauran de realitzar amb moltes
precaucions per a evitar problemes d'estanquitat a més de
conservar I'estil arquitectónic, els volums i les proporcions
de I'edifici.

Pel que fa a la il.luminació, la solució més immediata con-
sisteix en la substitució de sectors de la coberta per peces
de la mateixa forma pero de material transparent: teules devidre, 

plaques de vidre organic, etc.

Les claraboies i les finestres practicables, comporten una
actuació d'obra més considerable, pero en compensació
asseguren una ventilació i una il'luminació molt més ade-
quedes pel que fa a I'habitabilitat.

Implantació d'una finestra en una teulada existent:
1 Encade//at ceramic o sola de morter
2 Suport de morter per a marc tapajunts
3 Escaire per a la fixació de la finestra
4 Marc tapajunts

Les finestres poden ésser de fusta, d'alumini, de plastic
refo rc;:at , etc., i s'adapten a la majar part deis estils de les
cobertes tradicionals.

N'hi ha de diferents mides, dissenyades per a integrar-les a
la coberta sense modificar-ne I'estrucura.

Normalment, les finestres van equipades amb vidre a'illant
(una o dues lamines amb cambra) i amb persianes ex-teriors, 

persianes interiors o bé finestrons.





Millora de I'estanquitat deis terrats

En els habitatges existents, els problemes d'estanquitat
deis terrats són freqüents. En general aquests problemes
poden ésser provocats per una fallada en el sistema d'im-
permeabilització que provoca detectes d'estanquitat i de
vegades filtracions.

La inspecció es tara sobre els punts següents:
Suport resistent.
Suport d'estanquitat.
Revestiment d'estanquitat.
Revestiment de protecció.
Punts particulars.

Del diagnostic se'n deriven diverses solucions, d'entre les
quals s'ha d'escollir la millar.

Sigui quin sigui el problema, la solució passa per deter-
minar les causes del desperfecte.

Les principals causes de filtracions poden ésser:
L'envelliment del sistema d'impermeabilització.
La ruptura del revestiment per moviments del suport.
La manca d'adherencia entre les lamines o entre aques-
tes i el su port.
La solució defectuosa de I'acord amb la barana, les xe-
meneies, els junts de dilatació, els conductes de venti-
lació o el sistema d'evacuació (pericons).

Una col'locació defectuosa del sistema de desguas, pot
provocar perdues, perque quedi curt o Ilarg respecte al
baixant.

D'altra banda, els conductes de ventilació deis baixants
d'aigües de cuines i cambres de bany, i aigües brutes de
WC, poden tenir dificultats a causa de la corrosió ocasiona-
da deis vapors d'aigua.

Renovaci6 del terrat. Creaci6 d'un nou sistema d'estanquitat a base de
lamines soldades o ancorades.

Les connexions (canvis de curvatura, empalmaments) són
sempre punts febles a revisar abans de qualsevol interven-
ció general.

3.5 Realització d'un nou sistema d'estanquitat

La implantació d'un nou sistema d'impermeabilització en
un terrat es fa quan I'antic revestiment ja no funciona.

La intervenció d'un especialista en el Gas de I'obra existent
sempre sera avantatjosa. Com que aquest és un sistema
que s'utilitza també en obra nava no s'especifiquen les
tecniques, pero sí els productes d'ús més comú: les la-
mines plastiques, les lamines bituminoses, les lamines de
cautxú-butil i les paste s impermeabilitzants.

En el Gas d'una renovació total del terrat, la solució d'una
coberta invertida pot comportar millares addicionals.
Aquest sistema, com que és flotant, és el més adequat en
el Gas de cobertes planes amb altes deficiencies d'a"illa-
ment termic.

Creació d'un nou sislema d'estanquitat tet "in situ" a base de successives
capes de pastes impermeabilitzades i la interposició de teixits d'armadura.



Aiscondel, S.A.
Fabricant. Lamina plastica. DRAYFIL
c/.Santa Ana
08290 Cerdanyola
(93) 692 1400

Magdan, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador. Lamina plastica.
IMPERBUTIL
Travessa Industrial s/n
08920 L'Hospitalet de Uobregat
(93) 355 11 10

Asfaltex
Fabricant, Subministrador. Lamina polimero-elastica.
TARFAL. Lamina. HESIFAL COLOR POLlMERICO.
Lamina HESIFAL POLlMERICO
G/. Angli 31
08014 Barcelona
(93) 204 49 00

Masachs Ibérica S.A.
Subministrador, Aplicador. Lamina plastica.HYPALONc/.Manso 

Coll s/n08185 
Lli<;:8. de Vall

(93) 843 92 35

CopisaSubministrador. 
Lamina e/astica. IMPER PUMA PVC

Poligon Industrial "Els xops". Naus 7-808185 
Lli<;;a de Vall

(93) 849 32 88

Picasa. Productos impermeabilizantes
Fabricant, Subministrador, Lámina plástica.
TERLlN-ALKORPLAN
Ronda Guinardó 11, 6é. 3a.
08024 Barcelona
(93)2141687

! Cotexsa

Fabricant, Subministrador, Aplicador.
, ptge. Marsal 11-13

08014 Barcelona
(93) 331 4000

Piscinas i Recubrimientos, S.A.
Aplicador. Lamina plastica. RECUGLASS
c/.San! Francesc 1-3
08290 Cerdanyola del Vallés
(93) 69241 58

Danosa
FabriGant, Subministrador, Lamina plastiGa.
DANOFLEX
G/. de les Monjes 2
08930 Sant Adria del Besos
(93) 383 94 52

E.R.T. Construcción Decoración Distiplas
Fabricant. Subministrador
c/. Diputació 114
08015 Barcelona
(93) 2537405

Sika
Subministrador, Aplicador
c/Acer s/n
08004 Barcelona
(93) 331 1381

Asfaltos Chova
Fabricant, Subministrador
G/. Ntra. Sra. de la Salut 7
08200 Sant Feliu de Llobregat
(93) 6661848

Cemark, S.A.
Fabricant, Subminis tra dar, Aplicador
Grao de Ribes, km 9
08110 Montcada i Reixac
(93) 564 25 54

Giscosa (Comercial Girona S.A.)
Fabricant, Subministrador. Lamina plastica.
GISCOLA y
C/. Ferlandina 39
08001 Barcelona
(93) 329 22 66

Copisa
Fabricant, Subministrador
Poligon Industrial "Els Xops", Naus 7-10
08185 Lliga de Vall
(93) 849 32 88

Halesa
Fabricant, Subministrador, Lamina plastica.
NOVANOL
G/. Comandante Benitez 33
08028 Barcelona
(93) 339 81 57
Subministrador, Aplicador. Lamina plastica. BRAAS

Cotexsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador. Lamina bitumi-
nasa. SUPER MORTER PLAS
ptge. Marsal 11-13
08014 Barcelona
(93) 331 4000

Impermeabilizaciones y Sellados, S.A.
c/. Brasil 49- 51
08028 Barcelona
(93) 330 78 54

Incofluit
Subministrador, Aplicador
G/. Roger de Flor 153-155
08013 Barcelona
(93) 245 02 09 / 245 36 03

Danosa
Fabricant, Subministrador. Lamina bituminosa.
DANOPLAX. Lamina bituminosa. ES TER DAN.
Lamina bituminosa. POL YDAN.
G/. de les Monjes 2
08930 Sant Adria del Besos
(93) 383 94 52
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Incofluit
Subministrador, Aplicador
c/. Roger de Flor 153-15508013 

Barcelona
(93) 245 02 09

Giscosa (Comercial Girona, S.A.)
Subministrador
C/. Ferlandina 39
08001 Barcelona
(93) 329 22 66 / 329 60 00

Masachs Ibérica, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador.Lámina 

cautxu-butil. AQUASTOP.G/. 
Manso Coll s/n08185 

LliQa de Val!
(93) 843 92 01

Incofluit
Subministrador, Aplicador
c/. Roger de Flor 153-15508013 

Barcelona
(93) 245 02 09

Asfaltex, S.A.
Fabricant, Subministrador.
Preparat de cautxu. CAMPaL/N.
Emulsión asfaltica. AQUASEAL.
c/. Angli 31
08037 Barcelona
(93) 204 49 00

Asfaltos Chova, S.A.
Fabricant, Subministrador.
G/. Ntra. Sra. Salut 7
08200 Sant Feliu de Llobregat
(93) 666 1848

Josep 

Puigdelloses
Subministrador. Lamina bituminosa. COBERIPc/. 

Roger de Flor 153-15508013 
Barcelona

(93) 245 02 09 / 245 36 03

Magdan, S.A.
Subministrador, AplicadorTravessa 

Industrial s/n08902 
L 'Hospitalet de Llobregat

(93) 3551110
Corpimo
Aplicador
Pasta imperm. PARROGUM ELAST.

S.A. Manufacturas Asfalticas
Fabricant, Subministrador, Aplicador
c/. Uruguay s/n08754 

Papiol
(93) 6684111

Cotexsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Pasta imperm. REVENTON CUBIERTAS.
ptge. Marsal 11-13
08014 Barcelona
(93) 331 4000Teelax, S.A.

Fabricant, Subministrador
Gran Via de les Corts Catalanes 594
08007 Barcelona
(93) 302 29 98

Danosa
Fabricant, Subministrador
Pasta impermeabilitzant. MAXDAN.
G/. de les Monges 2
08930 Sant Adria del Besos
(93) 383 94 52

Enjopsa
Fabricant, Suministrador, Aplicador
Pasta impermeabilitzant. SETIGaM.

Alós y Menéndez, S.A.
Subministrador, Aplicador. Lamina cautxu-butil.
INDY
av. Marqués de l'Argentera 21
08003 Barcelona
(93) 3106997

Asfaltex, S.A.
Fabricant, Subministrador, Lamina de cautxu-butil.
COBERAL
G/. Angli 31
08003 Barcelona
(93) 209 49 00

Halesa
Subministrador, Aplicador
Lamina plastica NOVANOL.
c/. Comandante Benitez 33
08028 Barcelona
(93) 33981 57

Copisa
Lamina cautxu-butil. PUMA-BUTYL.
Poligon industrial "Els xops". Naus 7-10
08185 Lli<;:a de Vall
(93) 849 32 88

Giscosa (Comercial Girona S.A.)
FabriGant, Subministrador. Lamina Gautxu-butil.
VULCA-BUTIL. Lamina Gautxu-butil. RUBELAY
G/. Ferlandina 39
08001 Barcelona
(93) 329 22 66

Industrial Quimica Parrot
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Impermeabilitzant. PARROGUM ELAST.
c/. Ramón Torró 22-26
08005 Barcelona
(93) 307 1883

Masachs Ibérica, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador.
c/. Manso Coll s/n
08185 Llic;:a de Vall
(93) 843 92 01





3.6 Addició d'una nava coberta

Aquest apartat tracta de la construcció d'una nava coberta
damunt de la que ja existeix. Primerament, s'ha de com-
provar que la sobrecarrega final resultant sera admesa per
I'estructura de su port.

Es poden utilitzar plaques de fibrociment o plaques meta-
1.liques autoportants amb I'ai'llament incorporal, de molt
poc pes i de facil manipulació. Tenen I'inconvenient que no
s'integren facilment a I'ambient.

La creació d'una coberta d'aire ventilada entre el terrat nou
i el suport afavorira la durabilitat i augmentara el nivell de
confort de la construcció.



3.7 Intervencions local s per a millorar I'estanqui-
tal

Moltes empreses o societats nacionals i estrangeres co-
mercialitzen productes líquids i pastes, que aplicats sobre
els revestiments vells en poden prolongar la durada.

Per al tractament de degoters, al mercat hi ha una serie de
productes, quasi tots a base d'asfalt i polímers elastomers,
o bé de cautxú sintetic, que un cap secs formen una pel'lí-
Gula elastica i impermeable. S'han d'aplicar sobre un su-
port sec, sense pols ni greix.

Els acords de les lamines o barreres d'estanquitat amb els
paraments verticals (baranes, conductes, etc.) es pot so-
lucionar per mitja de minvells prefabricats, metal'lics o de
PVC, incorporats al parament vertical, a través de rases o
de connexions puntuals.

La solució deis problemes amb aquestes tecniques és for-
c;:a més económica que una substitució total, peró la fiabi-
litat i la durada de la intervenció és menys controlable.

Els ti pus de producte a aplicar es triara en funció de I'estat i
de la composició del revestiment, ja que poden haver-hi
incompatibilitats entre els suports i I'aplicació. Es tindra en
compte tant el sistema d'aplicació com la possibilitat d'em-

magatzematge.

La utilització d'un revestiment a base de resines acríliques
permet d'aplicar-lo en el Gas de proteccions d'escumes rí-
gides de poliureta. Dins el capítol de revestiments hi ha, a
més a més, el de cautxú líquid amb addició de resines,
aplicat amb pinzell, brotxa o corró i el de polímers acrílics
que s'aplica a pinzell, corró o pistola. El tractament de junts
i fissures s'ha de fer amb un mastic adequat, armat si fa
falta amb un feltre de llana de vidre.

El tractament de junts, esquerdes, etc., amb mastic de
cautxú butílic, injectat a pressió baixa permet de restituir
I'estanquitat perduda per I'envelliment.

D'altra banda, la utilització de bandes autoadhesives en els
punts d'encontre de plaques, junts, esquerdes, etc., per-
met de tapar les filtraciones. Aquestes bandes poden ésser
d'alumini gofrat. S'han d'aplicar, tenint cura que la super-
fície estigui neta, a sobre d'una emprimació que n'augmen-
ti ¡'adherencia.
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1~~/L'aplicació d'emulsió bituminosa és un altre sistema de
protecció impermeable. Es presenta en forma d'una pasta
tixotropica que s'aplica en fred molt facilment. ,,/

Al mercat hi ha compostos en estat líquid que es prenen i
es converteixen en una pel.lícula polimerica, que es reforl;:a
amb una membrana. S'utilitzen en el cas de filtracions pun-
tuals i s'apliquen amb brotxa. Són permeables al vapor
d'aigua i d'aplicació idonia en canalons, junts i, en general,
en els Ilocs on la flexibilitat ha de quedar assegurada.

Bandes de lamines impermeabilitzades autoprotegides poden solucionar
problemes locals d'estanquitat un cap soldades o encolades a la coberta
deteriorada.



.



Les parets de tancament exteriors
---

La fa9ana d'una edificació té diverses funcions: estructu-rals, 
de protecció contra I'ambient exterior, estetiques, etc.,

per tant, els detectes d'aquests elements afecten una o
més d'una d'aquestes funcions.

En aquest capítol es tractaran les tecniques i els productes
relacionats amb els acabats deis paraments i els deteriora-
ments superficials, deixant a part els aspectes estructurals
i d'aillament.

Les humitats

La humitat és una de les causes que provoquen un procés
accelerat d'envelliment i degradació deis edificis.

Les patologies constructives degudes a la humitat són
nombrases i a més comporten greus conseqüencies.

La degradació de les obres de fabrica de maó i deis seus
acabats per la dissolució i cristal-lització de les sals; la dis-
gregació per ruptura de les parts sotmeses a glaQades;
I'atac deis elements de fusta pels fongs, amb la conse-
güent destrucció o perdua de capacitat resistent; la dismi-
nució de la resistencia termica deis paraments; la corrosiódeis 

elements metal-lics, etc.

Les 

causes principals de /'aparició d'humitats en els edificis són:
1 Humitats per ascensió capiNar
2 Humitats de penetració de /'aigua de pluja per les fayanes
3 Humitats per condensació
4 Humitats BIs soterranis

Aquestes patologies es manifesten amb I'aparició de ta-ques, 
eflorescencies, bufaments, o perdues d'adherencia.

Tres són els orígens principals de I'aparició de les hu-
mitats: I'ascens d'aigua per capilolaritat, la penetració de
I'aigua de pluja i les condensacions, encara que també
poden ésser degudes a fuites en les instalolacions de sub-
ministrament o d'evacuació, o a I'aigua existent en alguns
deis materials emprats en la construcció (enguixats, mor-
ters).

Un cop descoberta la humitat, la tasca principal és esbri-
nar-ne la causa, ja que és aquesta i no els seus efectes el
que s'ha de solucionar.

Les humitats per ascensió capil.lar

Les humitats per ascensió capil'lar es manifesten a la base
de les parets exteriors en forma de taques o de coloracions
antiestetiques degudes a les sals transportades per la hu-
mitat, i a les cares interiors de les parets pel desencola-
ment deis papers, bufaments de les pintures i panxejament
de les superfícies.

Es poden emprar diverses tecniques, amb més o menysefectivitat, 
per a Iluitar contra les pujades d'aigua per capi-

1.laritat:
El drenatge del terreny.
El drenatge de les fabriques.
La impermeabilització de les parets amb injeccions.
L'electroosmosi i I'electroosmosiforesi.
La inserció d'una barrera estanca a la base de la paret.

S'eliminen d'aquesta lIista tots els procediments i produc-
tes que tanquen la paret humida dins d'un revestiment im-
permeable (morters hidrofugs, Iliscats de ciment, etc.) per-
que eviten I'evaporació i augmenten el nivell d'humitat
interior.



4.1 

Drenatge del terreny

El drenatge del terreny és un sistema totalment eficac;: quan
el nivell de la capa freatica se situa per sota de la cota
inferior del fonament, en aquest Gas la part enterrada de la
paret queda protegida de les aigües d'infiltració. Si la capa
freatica se situa per damunt deis fonaments, el sistema no
impedeix que aquesta absorbeixi I'aigua per la base que
remuntara després per capil'laritat a través de la paret.
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Per al drenatge es poden utilitzar tres procediments:
a) La col'locació d'un conducte perforat en el nivell inferior

del fonament i recobert de materials filtrants (grava, pe-
dra, sorra, etc.)

b) La col'locació d'una lamina drenant (producte industrial
compost de diverses capes filtrants i una drenant) ados-
sada a la paret i al fonament, amb un tub porós a la part
de baix que facilitara I'evacuació de I'aigua recollida.
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c) La col'locació d'una paret de blocs drenants adossada
a la paret i al fonament, amb cambra d'aire i una canal
de recollida a la part inferior que protegira la fabrica de
les ai'gues.

~...,:,:,;..: ""'"':j:\~l;:

c
a



4.2 Drenatge de I'obra de fabrica

Per a drenar una obra de fabrica es poden utilitzar petitstubs 
de ceramica o de plastic, introdu'its regularment a la

base de la paret, dins d'uns forats fets previament i sege-
Ilats després amb mortero

Perque el sistema funcioni bé, tant el morter com el sifó
han d'ésser els únics vehicles permeables que absorbeixin
per capil.laritat la majar part de la humitat, cosa que implica
una perfecta adherencia entre el morter i la fabrica.

Solera de planta baixa directament sobre el sól

~ -J_J][b5-~j ::1u,
Solució per a parets de gruix inferior a 55 cm i separació entre sifons de 35
cm

Solera de planta baixa amb cambra inferior (sostre sanitari)

Solució per a parets de gruix superior a 55 cm



4.3 Impermeabilització de parets per injecció

Per a I'aplicació del metode s'han de ter forats en serie i
equidistants a la base de la fabrica com més a prop possi-
ble del terra i que formin una línia horitzontal.

La seva prafunditat i el seu diametre així cam la injecció
deis diferents praductes, que es pat ter a pressió alta, a
pressió baixa a per gravetat, varien en funció del pracedi-
ment adaptat.
El seu abjectiu és el de crear dins del gruix de la paret una
barrera estanca que s'apasara a les pujades per capilola-
ritat.

La quantitat del producte a injectar es determinara en fun-ció 
de la naturalesa deis materials i de I'estat de la fabrica i,

per tant, a priori és difícil d'avaluar. La continu'itat de la
capa és indispensable perque el procediment sigui eficac;:.

2 Difusi6 d'un producte hidrófug en forma Ifquida al //arg de la cara exterior
de la paret

3 Injecció sota pressió d'un producte hidrófug en (arma liquida
1 Infiltració d'un producte hidrófug en forma líquida per gravetat

Cotexsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Producte hidrófugo DOW CORNING 772.
ptge. Marsa111-13
08014 Barcelona
(93) 3314000

Protec (Protecciones especiales continuas)
Subministrador, Aplicador
Producte hidrófugo MINERALlZADOR A-3.
c/. Casp 146 bis entl. C
08013 Barcelona
(93) 326 02 00

Protección de Madera, S.A.
Subminístrador, Aplicador
TIEFENGRUND+ AKTIV ATaR.
Passeig de Gracia 55-57
08007 Barcelona
(93) 2196208

Enjopsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Producte hidrófugo SETIMEX-C.
G/. Maragall 97
08303 Matará
(93) 79893 14

Internacional Benton Technik S.A.
Fabricant, Subministrador.
c/. La Granja 52.
Poligon Alcobendas
28100 Madrid
(93) 3077212/ (91) 6526800



4.4 Electroosmosi i electroosmosiforesi

El principi de I'assecament de parets per electroosmosi
consisteix a canviar dins de la paret el sentit del camp
electric, de manera que el sentit de la circulació de la hu-
mitat es faci de dalt a baix i anul.li per tant les pujades per
capil'laritat. Així se suprimeixen els efectes pero no les
causes de la humitat. La paret resta seca mentre funciona
el sistema pero si s'interromp accidentalment, les pujades
per capil'laritat reapareixeran.

ti de poder introduir-hi un tull de plom o de plastic especial
que tara de barrera estanca juntament amb la injecció d'un
morter constiu'it quasi sempre per resines sintetiques.

La barrera estanca s'haura de col'locar tant a prop de la
base com es pugui i, sempre que sigui possible, a sota del
pavimento

Aquest procediment, amb relació a d'altres tecniques des-
Grites té I'inconvenient del cost, pero té I'avantatge de so-
lucionar el problema radicalment. En qualsevol Gas I'haura
d'aplicar una empresa especialitzada.Dos són els procediments més corrents: el primer, conne-xió 

aterra mitjangant una línia d'electrodes que actuen com
a anodes incorporats a la paret (electroosmosi passiva); elsegon, 

interposició d'un generador electric entre I'electro-de 
i la connexió a terra que actua com a catode (electroos-

mosi activa).

L'electroosomosiforesi es basa en el principi anterior, bo isumant-li 
un element suplementari, els productes de "fo-

resi" introdu'its en els forats de les sondes anodiques. L'ai-Qua 
descendent per efecte de I'electroosmosi s'utilitza com

a vehicle de les partícules que transporta (foresi) i que te-
nen la missió de tapar definitivament els capil.lars per reac-ció 

química.

El procediment permet d'atacar les causes de la humitat i
crea una barrera estanca dins del gruix de la paret.

La utilització d'un morter drenant com ajut a una interven-
ció pel sistema d'electroosmosi previ o qualsevol tecnica
que realitzi una barrera horitzontal pot ésser necessaria
per a assecar I'obra de la humitat romanent. El morter utilit-
zat haura d'ésser permeable al vapor d'aigua.

4.5 Inserció d'una barrera estanca a la base de les
parets

Per a inserir una barrera estanca a la base de les parets, es
procedira a tallar-les en tot el seu gruix, alternant els talls a

Esquema de la instaHació d'electroosmosiforesi
1 Anode de coure
2 Cable afilar de connexió
3 S61
4 Catode de ferro o connexió aterra
5 Productes de foresi
6 Sentir de retrocés de l'aigua i migració de les particules



Humitats de penetració de I'aigua de pluja per les fac;:anes

La pluja mulla les parets directament o bé relliscant per les
superfícies planes horitzontals (barreres impermeables).

Per a evitar la seva penetració a les fac;:anes d'obra de
fabrica es poden utilitzar dues tecniques:
La hidrofugació de la superfície.
Els revestiments i Iliscats d'estanquitat i d'impermeabilit-
zació.

4.6 Hidrofugació de superfícies

La tecnica consisteix en I'aplicació d'un producte hidrófugincolor 
en el parament, amb pinzell o a pistola, que eviti lapenetració 

de I'aigua en profunditat i que modifiqui la tensiósuperficial 
deis materials.

El procediment ha d'aconseguir I'estanquitat de la fabrica,
pero I'ha de deixar permeable al vapor d'aigua per tal que
no s'acumuli a I'interior. La paret per tant ha de "respirar".

És important la tria del producte ja que alguns, molt con-centrats, 
poden reduir en un 60 % I'evaporació de I'aigua

continguda a les fabriques.

Els productes hidrofugs tenen en general efectes secun-
daris avantatjosos: disminueixen I'aparició de sals a les
fac;:anes, retarden la deterioració deis materials i eviten el
desenvolupament de molses i líquens.

Hi ha al mercat tres grans famílies de productes d'hidro-

fugació:
Les silicones en dissolució aquosa.
Les silicones en dissolució no aquosa.
Els sabons metal'lics (estearats de zinc o d'alumini).

Comparació grafica del componament d'una paret de fa9ana porosa sen-
se tractar enfront de la penetració de I'aigua de pluja, una altra d'hidro-fugada 

i una altra de revestida amb una pintura estanca al vapor d'aigua.

Cal 

assenyalar que un hidrofug no solucionara mai els pro-
blemes d'una fabrica ja degradada.
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Asfaltex
Fabricant, Subministrador
Hidrófug. ADI-SIL.
c/. Angli 31
08017 Barcelona
(93) 204 49 00

Olivé Quimica
Fabricant, Subministrador
Hidrófug DIL-SIL.
apto 11
08850 Gava
(93) 662 26 00

Bettor, S.A.
Subministrador
Hidrófug. SIL/CONAL.
G/. Cadaqués 53
08120 La Llagosta
(93) 56043 61

Pai-Gum, S.A.
Fabricant, Subministrador
Hidrófug. PAI 99
Hidrófug. SILGUM.
p!ge. de San! Joan 25 2n. 2a.
08010 Barcelona
(93) 245 88 03

Cemark, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador.
ara. de Ribes, km 9
08110 Moncada i Reixac
(93) 564 40 52

Productes Alp, S.A.
Fabricant, Subministrador.
c/. Vial Mogent 6
08170 Montornés del Vallés
(93) 568 08 00

Protección de Madera, S.A.
Subministrador, Aplicador
Hidrófug. HANSIT-POX K-1.
Passeig de Gracia 55-57, 8é
08007 Barcelona
(93) 2155315

Cotexsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador.
pgte. Marsa111-13
08014 Barcelona
(93) 331 4000

Dow Corning A.G.
Fabricant, SubministradorHidrófug. 

DRI-SIL 48 HF.
av. Diagonal 61208021 

Barcelona
(93) 239 1506

Enjopsa
Fabricant, Subministrador
Hidrófug. DRI-SIL 48 HF.
c/. Maragall 97, baixos
08303 Matará(93) 

7989314

Exclusivas Ozcariz
Subministrador, Aplicador
Hidrófug. THORO GLAZE H
Hidrófug. THORO CLEAR 77.
c/. Llacuna 105, int. 18
08018 Barcelona
(93) 300 77 65

Remosa
Fabricant, Subministrador
Hidrófug. SILOXAN.
Vía Laietana 29, entl.
08003 Barcelona
(93) 3105129

Rubson Iberica, S.A.
Fabricant, Subministrador
Hidrófug. RUBSON.
G/. Nicolas Maria de Urgoití 21
08820 El Pral de Uobregat
(93) 379 01 50

Sika, S.A.
Subministrador, Aplicador
Hidrófug. SIKATOP
Hidrófug. CONSERVADO-5.
G/. Acer s/n
08004 Barcelona
(93) 3311381Lotum, S.A.

Aplica dar
Hidrófug. CLEAR-CLADDING.
c/. Sardenya 379-381
08025 Barcelona
(93) 207 1497

Silicones Hispania, S.A.
Subministrador.
c/. Balmes 357
08006 Barcelona
(93) 2123954

Th. Goldschmidt, S.A.
Fabricant, Subministrador
Hidrófug. TEGOSIVIN
Hidrófug. HL-SEN.
Via Augusta 153- 157 6a.
08021 Barcelona
(93) 201 06 44

Magdan, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador.
Travessa Industrial s/n
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 3551110

Metsa
Subministrador
Hidrófug. ASSA-B.
Vía Augusta 134
08006 Barcelona
(93) 2093311

Vennor, S.A.
Subministrador, Aplicador.
C/. Bismark 24-26
08024 Barcelona
(93) 231 8008



4.7 Revestiment d'impermeabilització
quitat

d'estan-

L'aplicació de revestiments lIeugers d'estanquitat i d'im-
permeabilització resol la penetració de I'aigua a les fa-
ganes. La distinció entre revestiments d'impermeabilització
i d'estanquitat s'estableix en funció de la capacitat respec-
tiva d'absorbir i resistir la fissuració deis suports.

2

3

4

Els revestiments d'impermeabilització impedeixen la pene-
tració de I'aigua en un suport, amb micra fissures de 5/10
mm.

5

Els revestiments d'estanquitat són suficientment elastics
com per a resistir la formació de fissures, o els moviments
de fissures exitents no estabilitzades fins a una amplaria
entre lIavis de 10 mm. Aquests revestiments porten una
armadura textil destinada a resistir la ruptura del suport.

Fayana d'obra de fabrica de maó, revestida amb un /liscat de morter de
ciment que té una fissuració generalitzada i acabar amb una pintura que
farineja, tractament per a la seva estanquitat i acabar final/lis.
1 Capa d'impregnació i fixació
2 Uiscat sintetic
3 Capa de fans
4 Dues capes d'acabat /lis

El tractament d'una paret amb I'ajuda d'un revestiment
d'estanquitat és evidentment més car, pero I'efecte és més
durable i és més apte per a resistir moviments futurs, inevi-tables 

en un edificio

Aquest tractament més que un producte és un conjunt deproductes, 
la Ilista de fabricants i importadors deis quals esdonen 

a continuació.

Fa¡:ana d'obra de fabrica de maó revestida amb un /fiscal de morter de
ciment que té una fissuració genera/itzada, tractament per a la seva estan-
quitar i acabatfinal rugós.
1 Capa d'impregnació
2 Tractament de les fissures superiors a 1 mm
3 Uiscat sintetic
4 Acabat rugós

Paret d'obra revestida amb un I/iscat de guix que té fissuració focafitzada i
una pintura que farineja.
1 Capa d'impregnació i fixació
2 Tractament de fissures
2b Banda
2c Armadura
3 Capa de fons
4 i 5 Dues capes d'acabat

Fayana d'obra vista. Tractament per a la seva impermeabilització transpa-
rent.
1 Capa d'impregnació transparent
2 Nova capa d'impregnació transparent
3 Capa d'acabat transparent, brillant o mal

Fat;ana d'obra de blocs de molter de ciment, revestida amb un /fiscal de
molter de ciment que presenta una fissuració generalitzada i acabat amb
una pintura en bon estat.
Tractament d'estanquitat, armat, i acabat final rugós. ~

1 Capa d'impregnació
2 Tractament de fissures superiors a 1 mm
3 Aplicació armadura
4 Capa d'emprimació
5 Acabat rugós



Fa9ana d'obra de pedra natural porosa i frágil que té una fissuració localit-
zada. Tractament per a la seva estanquitat i acabar final transparento
1 Capa d'impregnació i fixació
2 Capa d'impregnació transparent
3 i 4 iractament de fissures
5 Capa d'impregnació transparent
6 Capa d'acabat transparent mar o brillant

Revestiment de fa9ana amb mosaic adherit sobre suport de formigó. Trac-
tament per a la seva fixació i estanquitat amb acabat final transparent
1 Capa d'impregnació transparent
2 i 3 Capa d'impregnació transparent + armadura
4 Capa d'impregnació transparent
5 Capa acabat transparent satinat
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Neteja de fa(:anes

En el Gas de la neteja de tac;:anes, la selecció del metodes'ha 
de ter tenint en compte la naturalesa deis materialsconstructius 

i el grau de brutícia queotenen.

Selecció del metode (1)

Exemple general: Metodes de neteja possibles sobre una
pedra calcaria, tova, en bon estat, sense treballar i amb
molt d'engrut.
0011 d'aigua i respallada, amb I'ús de detergent (1 + 8 a)
Aigua calenta a pressió amb I'ús d'un producte químic
(3 b + 8 b)
Aigua sobreescalfada a pressió (4)
Procediment Thomann-Hanry amb microfí (7 b).

Utilització de la taula: Donat un tipus de faQana i un ti pusd'engrut, 
hi ha diferents metodes de neteja possibles.

Tipus de fa~ana Importancia de I'engrut

Pedra calcaria Feble Mitja Fart

1la 2a
7b

3a
9b

1+8a
la

3a
7b 9b

1b+8b
lb

la
9b

1
4

3c
7b

1+8a
3c

4
lb

1 +8a
3b+8b

4
lb

7a

Sólida 

o dura 2c
4

3c
7c

2c+8b
4

3c
6a 7c

3c+8b

6b
4
7c

Pedra esmoladora 4 7c 6b 7c 6b 7c

Maons
De carrega (rugoses) 4

7b

4 6a lb

1

6a

lb

De revestiments (grocs o ver-
mells)

2b

4
3b
la

3b
6a

4
7a

3b+8b
7b

6a

Silicocalcaris

2a
4

3a
7a

2a
4

3a
la lb

3ala 4
7blb

2b
7c

3b 2b
7c

3b 2b+8a
3b+8a

Lliscats
Ciment o mixt

(ciment + cals hidraulica) 7c

Calg 

aeria 1 lb 7b 2a+8a
3a+8a

7a

7b

Amb guix o guix i calQ

7a

9a 7a 9a 9a

1. 

0011 d'aigua + raspallada

2. 

Projecció d'aigua freda 6. Sorra humida (a) lIeugera
(b) normal

7. 

Procediment
Thomann-Hanry

(a) amb superfí
(b) amb microfí
(c) amb ti

3. 

Projecció d'aigua
calenta

(a) a poca pressió
(b) a pressió
(c) a torta pressió

(a) a poca pressió
(b) a pressió
(c) a torta pressió

8. 

Aplicació de productes
químics

(a) detergents
(b) d'altres productes

9. 

Procediments mecanics

4. 

Projecció d'aigua sobre-
calentada a pressió5. 

Sorra seca
(a) raspallada + rentatge

amb Ilexiu
(b) poliment o rascada a

les parts no
treballades

1) 
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4.8 Rentatge amb aigua

4.12 

Rentatge amb productes químics

La tecnica del rentatge amb aigua consisteix en una im-
pregnació d'aigua polvoritzada a poca pressió, seguidad'una 

raspallada i d'una esbandida. El metode és simple i
no necessita personal especialitazat. L'erosió superficialés 

practicament inapreciable i per tant permet de conservar
la patina de les fa<;:anes.

Els productes químics utilitzats per a rentar les fa<;:aness'apliquen, 
generalment, amb brotxes laves o amb corrons

sobre les superfícies previament humides. Després d'un
temps de reacció, variable segons els productes, la super-
fície tractada és esbandida amb aigua a pressió.

L'operació és delicada i I'ha de dur a terme personal qua-lificat, 
a qui s'haura de prevenir deis efectes eventuals que

puguin ocasionar els productes utilitzats.

Té, 

pero, I'inconvenient d'ésser un sistema lent que potocasionar 
filtracions i, per tant, lesions en el Gas de ge-

lades. Aquests inconvenients són més petits quan s'utilitzauna 
barreja d'aigua i de vapor; en aquest Gas la impreg-nació 

és menys important i la intervenció és més rapida,pero 
exigeix personal més qualificat.

Abans d'emprendre una neteja del conjunt de la faQana és
aconsellable un assaig previ sobre una superfície que no
quedi a la vista.

D'altres inconvenients són:
Consum d'aigua important.
Cost elevat.

Avantatges:

Metode rapid i eficac;:.
Possibilitat d'utilitzar una sorra silícia.
Permet de netejar fac;:anes molt brutes.

Avantatges:
Eliminació de les sals nocives que conté la pedra.
Conservació de la patina superficial.
Adequació al cas de pedres de talla fragil.

4.9 

Rentatge amb aigua freda a pressió

Inconvenients:
Risc de gelada a I'hivern.
Degradació d'arestes, escultures, motllures, etc.No 

permet de conservar la patina de la pedra.
És d'aplicació delicada.No 

es pot ter servir en el Gas de pedres toves i paramentsIlisos.

Amb 

aquest sistema s'eliminen les sals per mitja d'un do"d'aigua 
a pressió. Els principals tipus de productes químics utilitzats són:

Els acids i les sals acides.
Els productes alcalins.
Els tenso-actius (detergents).
Els dissolvents.

Avantatges:

No té una acció abrasiva.Conserva 
la patina superficial.

No trenca les arestes vives.
És facil d'aplicar.

Avantatges:

Millora la qualitat de la neteja.
Millora la rapidesa i I'efectivitat.Inconvenients:

Risc d'infiltracions a nivell de fissures i junts.
Risc de gelades a I'hivern.
Risc de deteriorament en el Gas de pedres fragils davant la
pressió elevada.

Incovenientes:Alguns 
productes ataquen la pedra.

Iguns productes poden provocar eflorescencies.
El personal ha d'estar convenientment protegit de les pro-jeccions.

4.10 Rentatge amb aigua calenta a pressió

4.13 Rascada de les superfícies de la fa~anaSistema identic a I'anterior, pero amb I'aigua escalfada a
una temperatura de I'ordre de 95 °C.

El metode consisteix en eliminar mecanicament per mitja
d'un ribot, d'una mala o d'un punxó, la pols i la brutícia de
les pedres d'una fagana.

Avantatges:
Els mateixos que en el Gas anterior.
Reducció de la durada de la neteja.
Eliminació de capes greixoses adherides. L'erosió del parament que resulta d'aquesta operació, va-

ria des de decimes de mm fins a alguns mm. El metode té
I'avantatge de no neces,sitar aigua, pero té I'inconvenient
de produir malta pols. Es més lent que els metodes an-
teriors i cal que sigui aplicat per personal qualificat.

Inconvenients:
Els mateixos que en el Gas anterior.
El xoc termic pot crear problemes en el Gas de pedresfragils.

4.11 Rentatge amb sorra humida (hidropneu-
matic)

Avantatges:Avui 
és I'únic metode que permet de retornar al seu aspec-te 

original un parament de pedra silicatada.

El metode consisteix en la projecció a pressió d'una barreja
d'aigua i sorra i una esbandida posterior.

Inconvenients:
Metode lent i caro
Molt delicat i només aplicable sobre superfícies Ilises (sen-se 

motllures ni escultures).
.

L'erosió del parament és d'unes decimes de mil'límetres,
variable si el parament és heterogeni, i dóna al final una
superficie rugosa.

El metode és més rapid que el del rentatge amb aigua.
En el cas de relleus a les faganes no és aconsellable pel
risc que comporta.



Si les degradacions són petites es poden ter despareixer
amb I'ajut d'un mortero Es poden utilitzar morters amb aglo-
merants minerals o de resines, confeccionats a partir de
barreges fetes a peu d'obra o bé preparad es (morters secs
a punt d'utilitzar).

Consolidació superficial i
deis paraments

Alguns materials tenen alte
gacions, escates, escantella

Actualment, hi ha al mercat
lidar la superfície i d'endurir
cules entre elles.

El resultat de I'operació depen de I'adherencia deis mor-
ters i de la seva compatibilitat amb el suport (sobretot pel
que fa al coeficient de dilatació termica).

4.14 Les eflorescencies

Aquests 

productes, en general, són a base de silicats,fluosilicats, 
ester-silicats i resines. La seva efectivitat de-

pen de la profunditat de penetració en el paramento Es designen amb el nom de salnitre les eflorescencies
blanquinoses, que es formen a la superfície de les parets
velles.Avui no es pot encara emetre un veredicte sobre la durabi-

litat d'aquestes tecniques.
Aquestes eflorescencies estan constitu'ides pels diposits
de sals solubles transportades per la humitat cap a I'exte-
rior, El fenomen va acompanyat d'un esmicolament super-
ficial deis materials, provocat per I'expansió d'aquestes
sals en els junts d'evaporació.

La utilització en els paraments de productes d'acabat com
els copolímers vinílics o acrílics en versions d'aspecte Ilis o
rugós, els proporcionen un acabat impermeable alhora que
augmenten la seva duresa.

Al mercat es poden trabar productes d'impregnació a base
de silicats o de resines per a Iluitar contra les eflorescen-
ciego Aplicats sobre els paraments, aquests productes pe-
netren en els materials per capil'laritat i s'oposen als fe-
nomens abans descrits.

Aquests tractaments seran més eficaQos si van acompan-
yats d'una acció contra la causa que els provoca, en
aquest Gas la humitat.

Les emulsions organiques de resina de silicona actuen
com a impermeabilitzants i hidrofugs, són incolores i trans-
formen la succió capil.lar en repulsió de I'aigua.

La restauració d'una fac;:ana té com a finalitat corregir les
imperfeccions deis seus paraments: fissures, esquerdes,
detectes de realització, etc. Pel que fa a les fac;:anes exis-tents, 

es poden presentar dues menes de casos:
Si les degradacions deis materials són importants, s'ha de
procedir a una reproducció quasi fidel de les parts altera-
des de la fac;:ana utilitzant en tot cas plaques de pedra, maó
o arrebossats de la mateixa composició que I'original.

Internacional Benton Technik, S.A.
Fabricant, Subministrador
Producte. BETOCLEAN
c/. Bac de Roda, 202, baixos
08018 Barcelona
(93) 3077212/ (91) 6526800

Pentol Española
Fabricant, Subministrador
Producte RODEX-ESPECIAL
c/. Alta de Pedrell 30
08032 Barcelona
(93) 3576500

Enjopsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Pruducte. SETIMEX
c./Maragall 97 baixos
08303 Mataró
(93) 7989314

Industrial Química Parrot
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Producte. PARROGUM
c/. Ramón Torró 22-26
08005 Barcelona
(93) 3071883

Lotum, S.A.
Aplicador
Producte BELZONA
c/. Sardenya 379-381
08025 Barcelona
(93) 2071518

reconstitucióracians 

superficials: desagre-ments, 
etc.

productes capaQas de canso-
els materials, Iligant les partí-



4.15 Tractament de fissures

Pel que fa a les reparacions de les fissures no estabilitza-
des de les faganes, en zones de discontinu'itat, com és ara
els junts, la solució consisteix en armar el cos del revesti-
ment perque pugui su portar les tensions i els moviments
causats per les variacions termiques (contracció i dilata-
ció), 3

Avui aquestes armadures es presenten en forma de malla
de llana de vidre resistent als alcalis, en substitució de la
xarpellera o tela metal.lica que abans s'utilitzava.

~;I
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Aplicació de malles per a refort; de pastes de revestiment en punts conflic-
tius.
1 Arrebossats de morter de ciment
2 Uiscats de guix
3 Arrebossats sintetics
4 Cantonades
5 Superfícies cilíndriques
6 Obertures
7 i 8 Diferencies de material en el suport
9 Revestiment amb materials ai'/fants

5

La malla és resistent, Ileugera i flexible i va recoberta d'una
pel'lícula plastica que la fa indesmallable i inalterable.

Es col'loca damunt d'una capa previa de morter a la qual
queda adherida, i seguidament es procedeix a I'acabat su-
perficial del paramento

Si del que es tracta és d'aconseguir un revestiment estanc
damunt d'un arrebossat de morter de ciment fissurat, la
solució és la utilització d'una armadura sense teixir de fi-
lament continu impregnada de resines termoplastiques ob-
tingudes per la polimerització.

El sistema s'aplica en 3 etapes:
a) Una capa d'emprimació amb corró.
b) La col'locació de ¡'armadura.
c) Una capa d'acabat amb corró.

Aquest sistema es pot utilitzar també en el tractament de
fissures en fal;:anes revestid es de Ilosetes ceramiques o
de gres.



4.16 Restitució d'elements decoratius d'estil

...rnIIm .l1I1nI1

Pel que fa al tractament de faQanes en obres de rehabilita-
ció, a part de les operacions classiques de reparació o de
restauració, poden convenir d'altres intervencions puntuals
com la substitució d'elements singulars per d'altres:
Baranes de forja.
Balustres de morter.
Cornises prefabricades.
Reutilització d'elements antics recuperats.
Gelosies
Motllures i d'altres elements decoratius.
Etc.

n rz;c'!f/i¿ ..
" I ., " "
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Els materials i les tecniques que es poden utilitzar van des
deis sistemes purament artesanals fins a la utilització d'e-
lements prefabricats.

"""~

La utilització deis GRC (ciment reforc;:at amb llana de vidre)
pot ésser la tecnologia adient quan la restauració de la
fac;:ana ha d'ésser completa. Reproducció fidel d'elements decoratius d'esti!, en formigó armar amb /la-

na de vidre (G.F.R.C.).
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acabats

En aquest apartat s'agrupen els treballs relatius a la millora
deis tancaments inclosos en I'ambit interior de I'habitatge.

Els aspectes d'acabat deis paraments, com és ara la pintu-ra, 
I'enguixat, I'empaperat, I'enrajolat en alguns casos, etc.

no s'hi inclouen perque la seva aplicació es fa en les matei-xes 
condicions que I'obra de nava edificació.

L'execució de les instal.lacions en les parets tecniques es
realitza un cap col.locat un deis fulls del parament, així es
poi treballar per I'altre costat amb total lIibertat.

Al mateix temps que acompleixen la funció de separadorsd'espais, 
aquests elements poden també acomplir la funció

d'acabat de paraments existents. La col.locació es fa se-
guint el mateix sistema que en el Gas deis elements se-paradors, 

afegint-hi pastes adhesives entre el parament i la
placa.Els envans

La col.locació es realitza mitjan<;:ant estructures portants de
perfils de xapa galvanitzada on es cargolen o encaixen lesplaques.En una actuació de rehabilitació una de les operacions

possibles pot ésser la modificació de I'espai. La superfície
d'una pega es pot haver de modificar per diverses raons:
perque no compleix el requeriment de superfície minima,
per un problema de redistribució general de I'espai, etc.

L'acabat deis junts entre plafons es realitza amb I'aplicació
successiva de pastes de segellat de base vinílica i cintes
tapajunts de paper reforc;:at.

Com a la majoria d'intervencions dintre de I'habitatge, cal
tenir en compte la resistencia del sastre i les condicions de
realització.

Aquestes plaques es presenten també en forma d'elementcompost, 
incorporant fibra de vidre a I'anima de guix o car-

tó alveolat entre les dues plaques, amb la qual cosa s'a-
consegueix de millorar-ne les prestacions.Respecte al pes deis elements cal assenyalar que, tot i que

en general els elements usats per a la separació d'espais
no són molt pesants (les variacions poden anar de 50 a
180 kg/m per a una alc;aria de 2,50 m), cal tenir cura quan
aquests elements coincideixen amb els longitudinals de
suport (biguetes) i el seu estat sigui defectuós. Logica-ment, 

caldra tirar els més Ileugers.

S'ha de ter una altra consideració respecte a les condi-
cions de realizació de I'obra: les col-locacions en "sec" po-
den ésser avantatjoses, davant de les tradicionals ( envans
d'obra).

Dintre també d'aquest aspecte s'inclou la varietat de di-
mensions deis elements. En funció de I'accés a I'espai i,fins 

i tal, al mateix habitatge, cal escollir I'element en pla-
ques o peces petites, més adequat.Finalment, 

la resistencia de I'element separador un cap
col.locat és un aspecte a considerar davant la possibilitat
de carregar-hi armaris, peces sanitaries, etc. que li poden
arribar a transmetre fortes sol.licitacions.

5.1 

Plaques de guix i carió

Aquestes 

plaques estan constitu'ides per una anima deguix 
entre dos fulls de cartó. Les dimensions són de 600 a

1200 mm i Ilargaries de 2500 a 3350 mm; la densitat ésd'uns 
800 kg/m3 i el pes de 8 a 12 kg/m2.

L 'ús de plaques com a element separador pot conformar el
que es pot denominar "paret tecnica", destinada al pas
d'instalolacions, i també donar Iloc a mobles separadorso

Exemple 

de paret tecnica







5.3 Plaques d'escaiola

Les plaques encadellades d'escaiola són elements prefa-bricats, 
d'un gruix de 6 a 10 cm, que amiden normalment

50 x 60 cm. El pes de cada pe<;:a és d'uns 20 a 34 kg
segons el gruix. Tres plaques equivalen a 1 m2.

La col.locació es realitza massillant les peces, la qualitat de
la masilla depen del fet que la unió sigui entre plaques o
entre plaques i altres paraments.

El junt entre la placa i el paviment, el sastre o la paret, s'ha
de ter amb una tira de suro o de poliestire que permeti
absorbir les tlexions de I'enva.

1

Si els envans estan situats en cambres amb ús d'aigua
s'ha de col.locar un socol de morter per a evitar I'ascensió
d'humitat per capil.laritat. Poden usar-se també d'altres
elements impermeables.

Precaucions a I'hora de coNocar e/s marcs
1 Banda de suro encolada
2 Marc
3 Placa d'escaio/a
4 Fixació del marc
5 Tira encolada d'escuma de poliestiré expandit

Acord de /'enva amb altres paraments verticals
1 Placa d'escaiola
2 Adhesiu d'ancoratge
3 Tira de guro encolada
4 Uiscat de guix
5 Paret

Acord de /'enva amb el paviment
1 Placa d'escaiola
2 Adhesiu d'ancoratge
3 Tira de suro encolada
4 Paviment

Techos FK, S.A.
Fabricant, Subministrador
Placa TABIFORK
ay. Infanta Carlota 103
08029 Barcelona
(93) 239 65 54

Gremi de Revestiments de Guix de Barcelona
Adressa útil
c/. Diputació 297
08009 Barcelona
(93) 301 2400

Gremi Provincial de Mestres Pintors de Barcelona
Adressa útil
c/. Diputació 297
08009 Barcelona
(93) 301 2400

Ibergyps, S.A.
Fabricant, Subministrador
Placa. IBERPLAC
Placa. T ABIC
c/. Serdenya 326, entl. 2a'
08025 Barcelona
(93) 256 87 04

Uralita
Subministrador
cra. de Barcelona, km. 137
08290 Cerdanyola del Vallés
(93)6921500

Manuel Marin Martínez
Fabricant, Subministrador
Placa TABIPLAK
pg. Doctor Esquerdo 217
28028 Madrid
(91) 251 3342



Els paviments

Les situacions més corrents que hom pot trabar a I'hora de
millorar I'estat d'un paviment són les següents: El paviment
esta en mal estat pero no és convenient d'arrencar-lo; el
paviment esta en mal estat i es pot substituir; el paviment i
el sastre de suport no reuneixen les condicions de segure-
tato Aquest últim Gas, correspon a un enderroc o a una
rehabilitació estructural i no es considera.

5.4 Paviments de formigó

Paviments continus de formigó en terraple o lIigats a un
sastre que formen cambra sanitaria en plantes baixes o
soterranis.

Els paviments continus de formigó sobre emmacat o sastre
resistent poden tenir esquerdes per retracció o fletxa, dis-
gregació del material per la qualitat deficient deis compo-
nents, cadolles pel mal ÚS, etc., que provoquen pas d'humi-tats, 

pols..., etc.

En el cas que el desperfecte no exigeixi I'arrencada, es pot
recórrer a I'aplicació de productes en estat de fluids (pas-
tes i líquids) de base resinosa i cimentosa (sois, o amb
sorres fines formant morters) tant per a aplicacions pun-
tuals com per a estendre'ls sobre tot el pavimento

L'absencia de retraccions, la duresa, el poder adhesiu i la
rapidesa amb que es pot tornar a utilitzar I'espai, els fan
molt aptes per a aquest tipus de patologies.

Col.locació d'un nou paviment

Aquest tipus d'actuació es produira si es pot arrencar el
paviment o si el seu estat fa imprescindible la substitució.

Es diferencien dos tipus de solucions, els paviments conti-
nus i els paviments per peces.





5.5 Paviments continus

S'inclouen en aquest apartat aquells paviments continus
que per les seves condicions de gruix i pes, i per I'acabat
propi, són aptes per a habitatges i altres espais no oberts.

Mosaics de parquets encolats de 8 mm de gruix no acabats a taller.

Aquests paviments esta n constitu"its per aglomerants sinte-
tics o hidraulics, granulats seleccionats i una possible ar-
madura per a evitar les esquerdes de retracció.

El suport per a I'aplicació d'aquest tipus de paviment s'ha
de reglejar i ha de quedar sensiblement pla. L'acabates fa
rebaixant-lo i afinant-lo amb la polidora.

5.6 Els parquets

Els parquets. Pel seu gruix (14 a 23 mm) i poc pes són molt
adequats. En tot Gas sembla preferible el tipus que no fa
necessari clavar-hi Ilates, encolar, polir i envernissar i que
se subministra a punt d'ésser col.locat.

parquets de fusta massissa o contraenco/ada de 23 mm de gruix per a
clavar sobre lIates d'empostissar.



Mopark, S.A.
Insta/./ador
c/. Balmes 366
08006 Barcelona
(93) 4174917

Novo-Park
Subministrador, Insta/./ador
c/. Bassegoda 47
08014 Barcelona
(93) 249 82 50

Pamoresa
Subministrador, Insta/./ador
Via Augusta 149
08021 Barcelona
(93) 2091319

Park Mobel
Subministrador, Instal.lador
c/. Rossello 189
08036 Barcelona
(93) 2181830

Quinta Avenida
Instal.lador
c/. Compte d'Urgell 282
08036 Barcelona
(93) 321 9763

Robledor, S.A.
Instal'lador
c/. Ganduxer 38
08021 Barcelona
(93) 201 0312

Roblimpark
Subministrador, Instal.lador
C/. Caballero 66
08014 Barcelona
(93) 3229507

Saborit Parkets
Instal.lador
c/. Pujades 133
08005 Barcelona
(93) 3099464

Termoparket
Fabricant, Instal.lador
c/. Galileo 46
08028 Barcelona
(93) 339 50 66

Parkestil
Subministrador, Insta/./ador
c/. Radas 51
08004 Barcelona
(93) 3297450

Parquet Sarria, S.L.
/nsta/./adors
pl. Elisenda de Moncada 16
08034 Barcelona
(93) 203 45 80

parquets Tarrida
/nsta/./ador
G/. Balmes 250
08006 Barcelona
(93) 2170705

parquet's Urriol, S.A.
Subministrador, /nsta/./ador
G/. provenya 353
08037 Barcelona
(93) 2074558

Parquets y Moquetas P. Morcillo
Subministrador, Ap/icador
c/.Colom 21
17600 Figueres
(972) 500514

Parquetsil
Subministrador, /nsta/./ador
pg. del Monte 37
08024 Barcelona
(93) 2190793

Pavimentos Prat, S.A.
Subministrador, /nsta/./ador
G/. Balmes s/n
08650 Sallent
(93) 8371323



5.7 Paviment de suro necessari de reblir-los.s aconsellable la col'locació d'una
lamina separadora entre el terra existent i les plaquetes
tant per a absorbir moviments com per raons d'a.illament.

La col'locació de les peces es realitza amb coles, direc-
tament sobre el suport. Els junts poden ésser plans o en-
cadellats.

L'aglomerat de suro usat per a paviments es presenta en
forma de plaquetes quadrades o rectangulars de diferents
mides. Els gruixos poden ésser variables tot i que, normal-ment, 

un mínim de 5 a 8 mm sembla el més aconsellable.
La seva densitat és aproximadament de 500 kg/m3.

Per a la col'locació d'aquest paviment cal que el terra siguipla. 
Si el paviment existent té els junts molt acusats sera

L'acabat d'aquests paviments s'ha de ter amb vernissos i
bases de resines sintetiques per tal d'obtenir una pel'lícula
protectora que en garanteixi la resistencia i la durabilitat.



5.8 Paviments de PVC I de cautxú

Aquests tipus de paviments, vinílics homogenis o de cautxú
natural, d'un gruix d'1 ,6 a 4 mm, es presenten en rajoles de
mides variables (30 x 30 cm, 60 x 60 cm, 120 x 60 cm...) o
en rotlles.

La col'locació es fa amb coles acríliques aplicades a tata la
superfície i els junts van soldats amb un cardó de la matei-
xa composició que el pavimento

Es fabriquen també tot un seguit de peces especials com-
plementaries (socols, graons, peces d'acabament pla, so-
col moqueta, etc.).

Forma de co¡'¡ocació d'un revestiment plastic damunt un paviment irre-
gular existent.
1 Antic paviment
2 Clavatge de llares d'empostíssar
3 Tauler aglomerar de pal1icules
4 Revestíment plastíc
5 Sócol plastíc soldar
6 Marge de separació
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5.9 

Plaques estratificades

Producte elaborat per compressió de diferents capes de
paper Krafft impregnat de resines fen61iques i melamina
formol.

Es presenta en Iloses plafons i tires d'un gruix de 2 mm i un
pes de 2,8 kg/m2.

S'aplica sobre soleres existents planes i regulars, mitjan-
c;:ant coles d'impacte.

Col.locació d'un non pabiment

Si el paviment existent té defectes d'envelliment pero al
mateix temps manté una planor acceptable, si no hi ha
greus defectes puntuals, ni els junts i acords amb els pa-
raments són defectuosos, pot ser aconsellable la col'lo-
cació d'un nou paviment sobre I'existent per raons d'e-
conomia o de rapidesa en I'execució, mentre I'augment de
pes o la reducció d'algaria no siguin incompatibles amb les
condicions d'habitabilitat.

És evident que la majoria de productes utilitzats en una
nava edificació poden també usar-se en aquest Gas. No
obstant aixo, es fa referencia a aquells que per les seves
condicions de pes i gruix al mate ix temps que per la tecnicade 

col'locació, menys complexa, puguin donar Iloc a actua-
cions rapides, sense que aixo vulgui limitar a aquests pro-
ductes les solucions en Gas de rehabilitació.

Achro Española, S.A.
Insta/./ador
ptge. Puig i pujol 3-5
08205 Sabadell
(93) 7108312

Catalana de Pavimentos, S.A.
Subministrador, Aplicador
C/. Rocafort 52
08250 Sabadell
(93) 7101316

Cotexsa
Fabricant, Subministrador, Insta/./ador
ptge. Marsa111-13
08004 Barcelona
(93) 33221 46

Halesa
Subministrador, Aplicador
Pavimento ACERISOL
G/. Comandante Benítez 33
08028 Barcelona
(93) 33981 57

Mulca, S.A.
Subministrador, Aplicador
G/. Berlin 77, baixos int.
08029 Barcelona
(93) 321 7518

Pavimsa
Fabricant, Subministrador, Aplicador
c/. Pardo Bazán 117-123
08225 Terrassa
(93) 780 75 44

Suesco
Aplicador
c/.Bach de Roda 202
08018 Barcelona
(93) 3077212

Formica Española, S.A.
Fabricant, Subministrador, Instal.lador
Pavimento UNIFLOR
Via Augusta 166
08006 Barcelona
(93) 200 02 90



Els acabats de sastres
Quan els paraments que cal tractar tenen fissures o vol
reforQar- se I'acabat de guix i pintura per tal que s'absor-
beixin els petits moviments produ'its en els sastres exis-
tents, poden col-locar-se teixits de fibra de vidre amb un
tractament que se solidaritza amb el suport i I'acabat final,

Els motius més corrents d'actuació en obres de rehabilita-
ció pel que fa als sastres són els deguts, d'una banda, al
mal estat del sastre (esquerdes, fletxes, abombaments), i
de I'altra I'algaria del sastre, inadequada, a I'ús per raons
ambientals (algaria fora d'escala, elements estructurals
vistos, etc.). Segons aixQ es poden realitzar dos tipus d'ac-
tuacions.

Aquests teixits es col'loquen sobre el suport existent o retet
del parament, net i allisat, de la mateixa manera que un
empaperat previa capa d'emprimació. Un cap seca aques-
ta capa i el teixit, s'hi donen les capes tinals.

En el Gas que no es vulgui actuar sobre el parament es pot
recórrer a la col'locació directa de plaques decorades de
poliestire expandit. Aquestes s'apliquen encolant-les sobre
el lIiscat. L'acabat deis junts es pot ter amb motllures del
mateix material.

5.10 Reparació I millora de I'acabat

Si es tracta de refer elements decoratius d'escaiola o sos-
tres enguixats, cal recórrer als professionals d'aquest ramo
Ningú millar que ells disposa de ma d'obra qualificada per
a tasques de rehabilitació.

Ausa
Subministrador
ap. 194
08240 Manresa
(93) 8744311

Hunter Duglas España, S.A.
Fabricant, Subministrador
Placa LUXALON
Grao de Girona-Sant Feliu de Guixols km 19,2.
17240 Llagostera
(972) 830051

Ibercarretillas, S.A.
Subministrador
Motopa/a. MANITOU
av. Almirall Oquendo 53-57
08093 Sant Adria del Besos
(93) 3813000

Incopar, S.A.
Subministrador, Aplicador
Camí Antic Can Buscarons
08170 Montornes del Valles
(93) 5680250

Comercial Tolsanas
Fabricant, Subministrador
COTO-ESTUK
G/. Lleó 95
08911 Badalona
(93) 389 07 48

Coperlex, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Placa PERISCA YOLA
G/. Rosselló 186
08008 Barcelona
(93) 323 50 05

Gradhermetic, S.A.E.
Subministrador
G/. Bejar 255
08226 Terrassa
(93) 7851200

Internacional de Techos
Fabricant, Subministrador, Aplicador
G/. Bailén 92-94, entl. 3a.
08009 Brcelona
(93) 2314800



5.11 

Construcció d'un cel ras

Un altre metode a utilitzar per raó de I'alc;:aria del sastre o
perque el sastre existent no té cap interes decoratiu que
mereixi la seva conservació, és la col.locació d'un sastre
no resistent, d'elements modulats, penjats mitjanc;:ant un
entramat de perfils metal.lics.

Els elements modulars que conformen el sostre poden és-
ser: d'escaiola, d'anima de guix amb fulls de cartó acabat
amb lamina vinílica, d'alumini, d'acer, d'aglomerat de fibres
minerals de poliestire expandit, de guro, etc.

Diferents possibilitats d'acabat segons el perfil d'encaix de les plaques
amb el sistema de suspensi6.

Els metodes de col'locació són de dos tipus segons que el
sastre sigui o no registrable després de la seva col'locació.
En el cas del sastre no registrable de plaques d'escaiola noalleugerides, 

decorades o amb acabat posterior, la tecnica
més corrent és la d'estopada.

5

Si el Gel ras és del tipus Ileuger per a sostre registrable
(plafó, lamel.la, safata, etc.), es col.loca mitjangant entra-
mats de perfileria d'acer pre-lacat o galvanitzat, d'aluminiesmaltat..., 

penjats de cables d'acer o de tirants regula-
bles.

1 3

L'acabat d'aquest sistema de col'locació poi ésser de tipus
vist o ocult, segons la disposició de la perfileria.

4

~f

En el Gas de lamel'les, aquestes van penjades de perfils

longitudinals,

Sistema de coHocació d'un Gel ras registrable
1 Tirant barra rascada
2 Suspensió
3 Perfil primari
4 Perfil secundari
5 Angle perimetral
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Si en altres capítols d'aquest Ilibre s'ha esmentat I'aug-
ment de la seguretat com una de les motivacions a I'hora
d'emprendre determinades actuacions de rehabilitació, és
en el Gas de la millora del servei de la instal.lació d'electri-
citat on més s'evidencia aquesta necessitat.

La normativa vigent en aquesta materia esta recollida en el
Reglament Electrotecnic de Tensió Baixa i Instruccions
Complementaries, el qual determina a I'article 26 que les
obres en instal-lacions existents destinades a I'ampliació
de potencia o a la modificació de les instal-lacions,"cal que
prenguin, obligatoriament, les mesures necessaries per a
adaptar la instal-lació a les condicions de seguretat que
dicta el Reglament". Les connexions a terra, les protec-
cions contra els contactes i les sobreintensitats, són alguns
deis aspectes que s'han de millorar.

Un altre factor destacable en aquestes actuacions és el
que fa referencia al confort d'ús de la instal'lació. Aquest
confort es basa en la potencia, el nombre de circuits i de
punts d'ús, I'accessibilitat, etc.

En els articles 17, 18 i 19 del Decret 346/1983 sobre Nivel!
d'habitabilitat objectiva, es determina la dotació mínima per
a aconseguir el nivel! A d'habitabilitat, perceptiu en obres
de rehabilitació. A I'article 20 es recomanen les mesures
de seguretat.

Podem resumir les Actuacions de Rehabilitació pel que fa a
la instal'lació electrica en dos apartats: les actuacions a la
xarxa de distribució i I'augment de la seguretat.



ADAE (Asociación de Aplicaciones
de la Electricidad)
Associació
G/. C6rsega 289
08008 Barcelona
Tel. (93) 217506

Catalana de Gas y Electricitat, S.A.
Companyies de Subministrament
ay. Portal de l'Angel 20
08002 Barcelona
Tel (93) 3180000

Associació Autónoma d'Empresaris Instal.ladors
d'Elect., Font., Sanej. i Climat.
Associació
c/ Caterina Albert 6
17001 Girona
Tel. (977) 238525

Companyies de Subministrament
(1. Instal'lació Electrica Fecsa
(Fuerzas Electricas de Cataluña, S.A.)
Companyies de Subministrament
Pla<;:a de Catalunya 2
08002 Barcelona
Tel (93) 3180808

Enher (Empresa Nacional Hidroeléctrica
del Ribagorzana)
Companyies de Subministrament
Passeig de Gracia 132
08008 Barcelona
Tel (93) 2177000/2189900

Associació Autónoma d'lndustrials Electricistes,
Fontaneria i Sanejament
Associació
Rambla Nava 16
43004 Tarragana
Tel. (977) 238525

Associació Empresarial Catalana-Balear
d'Electricitat
Associació
c/ Valencia 231
08007 Barcelona
Tel. (93) 2157066

Associació Professional d'Empresaris d'Elect.,
Font., Gas i Sanej.
Assoaciació
G/. Enric Prat de la Riba 201
08901 L'Hospitalet de Uobregat-Barcelonés
Tel. (93) 3389760

Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S.A.
Companyies de Subministrament
c/. Via laietana 45
08003 Barcelona
Tel (93) 301 1050/3024781

Gremi Sindical de l'Electricitat Associació
Electrotecnica i Afins
Associació
c/. Valencia 169
08011 Barcelona
Tel (93) 2541449

HECSA
Av. Vilanova 12
Tel. (93) 3090499

3006262
Barcelona

Associació Provincial d'Empreses
Tecnoelectriques
AssoGiaGió
G/. Prat de la Riba 34
25004 lIeida
Tel (973) 236343



6.1 

La xarxa de distribució damunt de socols, com a tapajunts o com a cornises, per-
meten la distribució de les línies electriques, telefoniques i
de VHF (FM) HIFI.La millora d'una instal.lació electrica poi ésser de diferents

graus. En alguns casos sera necessari disposar de més
potencia, en d'altres la millora es limitara als elements de la
xarxa, canalitzacions i aparells de superfície.

La utilització de mecanismes electrics de superfície o deis
existents ja encastats permet la integració decorativa i la
funcionalitat quant a I'ampliació i la mobilitat d'endolls, se-
gons la necessitat de I'usuari.Pel que fa a la potencia cal precisar que, a vegades, la

potencia disponible (aquella que la instal'lació pot assumir
per raó del seu dimensionament) pot ésser superior a la
potencia contractada (la maxima que es pressuposa que
s'utilitzara) i per tant pot augmentar-se aquesta només si
es canvia el comptador i es comprova el bon estat de la
xarxa,

Si es tracta de substituir la xarxa de distribució general o
particular, en part o totalment, o bé d'ampliar-la, i, davant
del condicionament en edificis existents, de no disminuir la
capacitat portant de les parets, o de respectar els acabats,
és aconsellable utilitzar tecniques d'instalolació de super-
ficie (canals d'instalolació) en les seves diverses formes:
safates practicables, canals i motllures.

Les canals tipus safata permeten la distribucióo de la xarxa
general (Iínies repartidores o derivacions individuals) en el
seu recorregut vertical, travessant els sastres.

La distribució en horitzontal esta perfectament resalta per
les canals d'instal'lació, que ja incorporen en el seu dis-
seny els accessoris per a la seva col'locació com una cor-
nisa.

Si es tracta de substituir la xarxa particular a I'interior
d'habitatges i, tal com és preceptiu en el reglament vigent
eletrotecnic per a Tensió Baixa, s'utilitzaran canals de pe-
tites dimensions denominades "motllures", que col.locades

Trayat de canalitzacions prefabricades per al pas d'instaHacions a I'inte-
fiar de I'habitatge, el seu aspecte li permet recórrer els paraments interiors
en forma de sócols, tapajunts, cornises.
1 Xarxa telefónica
2 Conductes de calefacció
3 Connexió HIFIIVHFIFM
4 Convector de calefacció
5 Mecanismes electrics no encastats



6.2 La seguretat d'ús

Les instal.lacions electriques existents tenen mesures de
protecció, generalment destinades a la mateixa instal.lació
(fusibles). Els interruptors manuals no garanteixen la ra-
pidesa necessaria quan es tracta d'alliberar una persona
d'un contacte incorrecte.

Consta d'un interruptor de Control de Potencia (IPC), d'un
Interrumptor Diferencial (ID) i de Petits Interruptors Auto-
matics (PIA).

És aconsellable lacol'locació del Quadre complet, pero en
el Gas que aixo no sigui possible, cal instal'lar amb prioritat
l'lnterruptor Diferencial i un Interruptor Magnetotermic per
a garantir la seguretat de les persones.

Per tal de dotar la instal.lació de mitjans que garanteixin
seguretat d'ús a les persones, és aconsellable d'instal.lar
una connexió a terra o incorporar el Quadre de Coman-
dament i Protecció.

(e 01
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La connexió a terra té com a finalitat eliminar el risc deis
contactes indirectes (resistencia mínima de 49 ohms).

En el cas de la rehabilitació, sembla que la solució més
factible és col'locar piquetes enterrades de 2 m i 0 14 mm
com a mínim, que mitjanc;:ant una línia principal de terra,
connecti tots els habitatges amb les corresponents deriva-
cions.

o I
11 11

El sistema d'instal'lar una xarxa d'equipotencialitat 0 35
mm és moltes vegades de difícil execució en obres de re-
habilitació i per aquest motiu en molts casos la solució més
adequada és la de col'locar piquetes de connexió indepen-
dents. És important d'escollir un terreny apte per a una
connexió a terra correcta.

c=J11
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El quadre de comandament i protecció
1 ICP Interruptor de control de potencia
2 ID Interruptor diferencial
3 PIA Petit interruptor automatic

El Quadre de de Comandament i Protecció esta formal per
un conjunt d'aparells de funcionament automatic, col'locat
al comenc;:ament de la instal'lació particular de cada ha-

bitatge,



La instal'lació de I'ascensor
El sistema de tracció pot ésser de dos tipus, de tracció
electrica per cable i de tracció oleodinamica.

La tracció electrica per cable es realitza mitjan<;:ant un
equip motor col'locat a la vertical de la coronació del buc o
lIeugerament despla<;:at, en una cambra de maquinaria de
condicions especificades a la normativa.

La instal'lació del servei d'ascensors, tant en obres de no-
va edificació com en edificis existents, o les operacions de
millora, estan sotmeses al que determina el Reglament
d'Aparells Elevadors (Ordre 30/6/1966) i les posteriors mo-
dificacions.
Pel que fa a les actuacions de rehabilitació, la problematica
principal ve donada per la mateixa implantació del servei.
L'emplagament del buc, sobretot i el de la maquinaria i el
tipus de cabina són els aspectes més conflictius.

Si es tracta d'obres de millora de la instal'lació existent cal
incidir en I'augment de la seguretat i del confort.

6.3 Implantació de la instal'lació de I'ascensor

La tracció oleodinamica funciona per mitja de cilindres te-
lescópics moguts per una bomba que fa circular olio Aquest
conjunt impulsor no esta Iligat a l'emplaQament del buc;
dintre d'uns límits (no més de 15 m), pot col'locar-se a
qualsevollloc i queda Iligat als mecanismes d'impulsió per
mitja d'un conducte per on qircula el fluid,

Pel que fa a la cabina, és necessari assenyalar que en la
majoria de casos el buc de la instal'lació, per motius d'es-pai, 

és de dimensions inferiors al que és normal, per la qualcosa 
caldra tenir models redu'its i fins i tot, segons la planta,de 

formes no convencionals.

La possibilitat de dotar un edifici d'un servei d'ascensorn'augmenta 
considerablement la qualitat d'ús.

Oeixant a part la problematica derivada de I'adequació a la
normativa i la dificultat que I'emplac;:ament físic respecti el
correcte funcionament de I'edifici, els aspectes basics que
cal considerar, pel que fa als components essencials delservei, 

són el sistema de tracció i la cabina.

En tot cas, i conjuntament amb la norma propia de la instal-
lació, és obligat d'acomplir la normativa NBE-CA-82 pel
que fa a I'a'illament acústic del buc i a la col'locació de
suports i guies,







E. Cardellach y Hno.
Mantenidor
G/. Baldomer Sola 64
08915 Badalona
Tel (93) 38703 08

Eninter, S.L.
C/. Gabanes 28
08004 Barcelona
Tel (93) 3451099

GEDAC (Gremi Empresarial d' Ascensors
de Catalunya)
Associació
c/. Aragó 424, entl. 2
08013 Barcelona
Tel (93) 24508 99

Gervall, S.A.
Mantenidor
C/. Recreo 24
08800 Vilanova i la Geltrú
(93) 8930228

Giesa Schindler, S.A.
c/. Diputació 134-136
08015 Barcelona
Tel (93) 2548050/3233614

Ecar, S.A. (E. Catalunya Antoni Ramón)
Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
Ascensors Ecar
G/. Violant d'Hongria 3
08028 Barcelona
Tel (93) 33941 47/33941 96

Edelma
G/. Sant Antoni 204
08370 Calella
(93) 769 26 79

Edelma, S.A.
Mantenidor
G/. Sant Jaume 154-190
08370 Calella
(93) 769 09 43

Electro-Mecanica Malemunt, S.A.
/nsta/./ador, MantenidorI'1

' G/. Sant Iscle 25

08031 Barcelona
(93) 22081 00

Elevadores, S.L.
Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
Ascensors ELEVA
G/. Rei Martí 20
08014 Barcelona
(93) 421 8950

Elevatel, S.A.
I Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
.Ascensors E/evate/

G/. Mas 34
08903 L 'Hospitalet de Llobregat
Tel (93) 333 57 99

Girona Ascensores Ersce, S.A.
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
Ascensor. ERSCE
G/. Vall de Venecia 48
17310 LIoret de Mar
(972) 367610

Girona Ascensors Girona, S.A.L.
Mantenidor
pg. d'Olot 90-92
17005 Girona
(972) 330 37 16

Girona Ascensors Pagmo, S.A.
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
Ascensor. PAGMO
G/. Joaquim Vayreda 32
17001 Girona
(972) 233201

Girona Ascensors Riera, S.L.
G/. Saragossa 19
17003 Girona
(972) 200945

Girona Ascensors Riera, S.L.
Mantenidor
Camí de l'Angel s/n. Ap. 258
17310 LIoret de Mar
(972) 36 54 37

Girona Ascensors Serra, S.A.
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
Ascensor. SERRA
G/. Vilanova 28. Ap. 61
17800 Olot
(972) 250500

Eleyman, S.A. (Elevación y Manutención, S.A.)
c/. Mejia Legmerica 34
08028 Barcelona
(93) 3309212

Elix, S.A.
Mantenidor
c/. Bach de Roda 129
08018 Barcelona
(93) 308 79 64

Eninter, S.L.
Mantenidor
c/. Costa Brava 3
08940 Cornella de Llobregat
Te! (93) 3779451
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Girona Zardoya Otis
G/. Angel 9
17600 Figueres
(972) 501114

Girona Cenia, S.A.
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
Ascensors CENIA
G/. Sant Oionís 73, baixos
17190 Salt
(972) 238112 Girona Zardoya Otis

G/. Orient 37
17005 Girona
(972) 239611

Girona Zardoya Otis
G/. Girona 4
17310 LIoret de Mar
(972) 36 84 20

Girona E. Cardellach y Hno.
Mantenidor
pl. Catedral 1
17004 Girona
(972) 20 32 33

Girona Eguren Kone, S.A.
Fabricant, Instal.lació, Mantenidor
G/. Méndez Núñez 18
17001 Figueres
(972) 50 42 36

Girona Eleyman, S.A.
pg. Nou 24
17600 Girona
(972) 21 4634

Girona Zardoya Otis
G/. Santa Maria 54
17230 Palamós
(972) 317750

Girona Zardoya Otis
G/. Miguel Suris 47, baixos A
17220 Sant Feliu de Guixols
(972) 321372

Girona Giesa Schindler, S.A.
Fa brican t, Insta/./ador, Mantenidor
Ascensor. GIESA
cra. Sant Gregori 4
17007 Girona
(972) 21 4255

Governa, S.A.
/nsta/'/ador, Mantenidor
Ascensors GOBERNA
G/. Riera d'Escuder 49 bis
08028 Barcelona
(93) 3303716

Girona J. Serra Macías
Mantenidor
G/. Girona s/n
17310 Lloret de Mar
(972) 36 64 62

Hijo de Camprubí Alsina, S.A.
Fabricant, InstaJ./ador, Mantenidor
Ascensors Alsina
c/. Jocs Fiarais 70-72
08014 Barcelona
Tel (93) 3328947 / 3326445Girona Master

Mantenidor
rda. Sant Antoni Ma Claret 29
17001 Girona
(972) 21 1054

Hijo de F. Busque
Insta/./ador, Mantenidor
G/. Calderón 121
08201 Sabadell
(93) 725 49 85Girona Ordis, S.A.

Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
Ascensor. ORO/S
Grao N-II km 758
17600 Figueres
(972) 52 50 52

Gir~na Reine, S.A.
Mantenidor
Grao N-II km 726. Ap. 51
17001 Girona
(972) 20 28 35

l. Aguilera Malas
Mantenidors
c/. Villarroel 144
08036 Barcelona
Tel (93) 2541407/3231966

Inoxa Comercial, S.A.
Mantenidor
Polígon Industrial s/n
08270 Navas
(93) 839 07 43

Girona Thyssen Boetticher
Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
Ascensor. THYSSEN
G/. Torras i Bages 22
17190 Salt
(972) 240261



Intedel, S.A. (Ingenieria Tecnica
de Elevadores, S.A.)
Instal.lador, Mantenidor
ay. de Xile 38, baixos
08028 Barcelona
(93) 3339999

Lleida Ascensors Sales
Instal.lador, Mantenidor
G/. Segria 34
25002 Lleida
(973) 26 77 97

Lleida Zardoya Otis
av. Alcalde Rovira Roure 22
25006 Lleida
(973) 23 48 77

J. Castellar Sallan
Mantenidor
c/. Prats i Roqué 20-26
08027 Barcelona
Tel (93) 352 03 09 Minsa

Mantenidor
c/. Fresser 75
08026 Barcelona
(93) 2359609

arana S. Coop.
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
Ascensor. aRaNA
av. Meridiana, 550 baixos
08030 Barcelona
(93) 345 82 66

J. Pons Claramunt
Mantenidor
G/. Fray Luis de León 187
Sabadell
(93) 71181 51

J. Solé Lino
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
Ascensors Sale Lino
pg. de Montanya 70-72
08400 Granollers
Tel (93) 8703597 P. Cid Celeiro

Mantenidor
pg. de Pompeu Fabra 87
08922 Santa Coloma de Gramanet
Tel (93) 3861511

Lift Material España, S.A.MantenidorG/. 

Industria s/n.
Poi. Ind. Comte de Sert8755 

Castellbisbal
(93) 7721061

PYMECAssociacióc/. 

Bruch 72-7408009 
BarcelonaTel 

(93) 3183859
Lleida Ascensors Baiget, S.A.
/nsta/./ador, MantenidorAscensor. 

G/ESA
G/. Mossén Reig 1
25008 Lleida
(973) 2381 29

Lleida Ascensors Castells, S.A.
Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
G/. Roger de Llúria 16-18
25300 Tarrega(973) 

31 0257

R. Puigdemont FrigolaMantenidorTravessera 

de Dal! 72 bis08024 
Barcelona

(93) 2197684

Sadet, S.A.
Fabricant, /nsta/./ador, MantenidorsAscensors 

Sadetc/. 
Novell 1008028 

BarcelonaTel 
(93) 330 71 60

Lleida Ascensors Marvi
c/. Partida Boba 7
25006 Lleida
(973) 2311 56

Lleida Ascensors Montoy
Mantenidor
c/. Princep de Viana 29
25004 Lleida
(973) 24 42 00

Talleres DalmauMantenidorG/. 

Encarnació 14408025 
Barcelona

(93) 2137238

Talleres Jamar, S.A.MantenidorG/. 

Major 8208921 
Santa Coloma de Gramanet

(93)3861526

Lleida Ascensors Muray
Mantenidor
G/. San Andrés 5
25002 lIeida
(973) 24 35 34
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Viloví, S.A.
Mantenidor
G/. Unió 24
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 331 7416

Zardoya Otis
G/. Benedicto Mateo 59
08034 Barcelona
(93) 2046251

Zardoya Otis
G/. Sardenya 197
08013 Barcelona
(93) 2258237

Tarragona R. Ferré Aymami
Mantenidor
G/. Cervantes 19
43001 Tarragona
(977) 31 41 01

Tarragona Ruicer Sal
Mantenidor
G/. Lleó 62
43004 Tarragona
(977) 223614

Tarragona Societat Cooperativa Ind. arana
Fabricant, /nsta/./ador, Mantenidor
Ascensors SADET
G/. Almirall Requesens 26 baixos
43206 Reus
(977) 303140

Tarragona Thyssen Boetticher, S.A.
c/. Fra Antoni Cardona i Grau, bloc A2
43002 Tarragona
(977) 224120

Tarragona Zardoya Otis, S.A.
Fabricant, Insta/./ador, Mantenidor
Ascensor. orls
pg. Sant Antoni 16
43003 Tarragona
(977) 23 75 05

Thyssen Boetticher, S.A.
c/. Indústria 143-145, entlo. 3
08012 Barcelona
Tel (93) 2354000

Zardoya Otis
c/. Gran de Sant Andreu 121
08030 Barcelona
(93) 3468211

Zardoya Otis
c/. Bailen 23, 5é. 1 a.
08240 Manresa
(93) 8746330

Zardoya Otis
Camí Aal 495
08302 Matará
(93) 798 45 08

Zardoya Otis
c/. Muntaner 27
08206 Sabadell
(93) 7163366

Zardoya Otis
c/. Mossén Joaquim Palet 2
08940 Cornella de Llobregat
(93) 3772014

Zardoya Otis
G/. Roger de Llúria 46
08400 Granollers
(93) 870 46 94

Zardoya Otis
G/. Lleida 39
08700 Igualada
(93) 863 35 42

V. Cardona Pau
pg. de Sant Joan 95
08009 Barcelona
Tel (93) 2574949

V. Morales Gómez
Mantenidor
av. Verge de Montserrat 253
08026 Barcelona
(93) 2565481

Vicamo, S.A.
Fabricant, Instal.lador, Mantenidor
c/. Josep Renom 82
08201 Sabadell
(93) 726 99 82

Vigore, S.A.
Mantenidor
c/. Sicilia 253, 5é. 4t.
08025 Barcelona
(93) 2577401
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6.4. 

La seguretat i el confort del servei element de control i aconsegueixen privatitzar I'ús d'una o
més plantes, la desconnexió, etc.

El segon tipus d'actuació es produeix quan ja existeix la
instal'lació i se n'ha de millorar el servei,

Aquesta millora s'entén en el sentit de la incorporació de
mecanismes o components i no en el canvi del grup tractor
o de la totalitat de I'equip mobil, ja que en aquest Gas es
tracta d'una dotació per a nava edificació.

Col'locació de portes. La legislació actual estipula que la
cabina ha de tenir portes. En el Gas que la cabina existent
no en tingui, s'hi poden incorporar tant les de ti pus manual
(plegables i giratories) com les de maniobra automatica.

Botonera de seguretat. Dispositiu que incorpora el conjunt
de polsadors en el pla del suport i en fa impossible I'extrac-
ció o la ruptura.Els aspectes que engloben les millores són els de segure-

tat i confort d'ús.

En I'aspecte de la seguretat, s'hi inclou:
Sistema automatic de rescato Aquest dispositiu eletronic
autonom permet de portar la cabina a nivell de la planta
inferior més propera, il.luminar la cabina i abrir les portes
en el Gas que es produexi una falla del subministrament
electric.

El confort en I'ús pot millorar-se amb la incorporació deis
mecanismes següents:
Sistema d'anivellament de parada. En funció de la carrega
i la velocitat de la cabina, aquest dispositiu electronic de
control per microprocessador permet d'aconseguir un
anivellament correcte entre el terra de la cabina i el de la
planta.

Equip d'alarma. Dispositiu automatic en circuit impres, que
en Gas de falla del subministrament electronic dóna lIum a
la cabina i posa a disposició d'ús un sistema acústic d'alar-ma.

Selector electrónico Té I'avantatge sobre el procediment
mecanic del funcionament silenciós i I'optimització en les
possibilitats d'ús. Pot incorporar un avisador óptic de situa-
ció de planta.

Panys electronicis digitals i panys manuals. Permeten la
utilització selectiva de la instal.lació. actuen com un



La instal'lació de calefacció
calenta sanitaria

aigua La instal'lació d'un sistema de calefacció pressuposa un
mínim de condicionament termic (NRE-AT -87 capítol d'a'i-
lIament) , AixQ vol dir que qualsevol instal'lació nava de ca-
lefacció s'acompanya, la majar part de vegades, d'una mi-
llora de I'a'illament termic, A més deis sistemes molt
sofisticats de condicionament termic d'hivern, n'hi ha de
molt simples que incideixen molt poc en la infrastructura de
I'habitatge i que s'analitzen a continuació,

La instal'lació d'un sistema de calefacció en un edifici pot
comportar alguns problemes d'integració i situació deis di-
ferents elements.

La infrastructura existent a la zona i la tipologia de I'edifici
són dades essencials per a determinar el tipus de calefac-
ció més adient.

Característiques de rendiment de diversos sistemes de calefacció:
a) Estratificació en al9aria de les temperatures
b) Circulació de /'aire calent
1 Sastre radiant
2 Convecció per radiadors
3 Impulsió d'aire calent
4 Terra radiant



Calefacció electrica

6.5 Radiadors i convectors ..

És un sistema de calefacció electrica directa, per I'efecte
Joule, que pressuposa un correcte ai'llament perque resulti
economic i compatible amb els altres sistemes.

És el sistema que, en la majar part deis casos, té una
incidencia menor de cost en la seva implantació.

Els aparells que asseguren aquesta funció de calefactar
(convectors, radiadors, socols, etc.) són nombrosos i tenen
una gamma de dimensions i potencies considerable. Tots
s'han de col.locar amb connexió aterra i amb un sistema
de regulació termostatica.

LJLJ

Radiador de calefacció electrica:
A Dinamic
B Estatic

Com a consideracions inicials cal tenir en compte la poten-
cia de consum i comparar-la amb I'existent a la xarxa elec-
trica per si s'hagués d'augmentar, així com la necessitat
d'una xarxa de connexió aterra.

Qualsevol aparell ha d'ésser homologat pels serveis d'ln-
dústria de la Generalitat o pel Ministeri d'lndústria.
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Ducasa, Mora, Cabero y Cia, S.A.
Subministrador
Acumulador. WITTE
Acumulador. UNIDA RE
c/. Roger de Flor 61-67
08031 Barcelona
(93) 231 6311

Ceilhit
Subministrador
Cable radiant. HI- TRACKT
c/. Lincoln 29, 1 r. 2a.
08006 Barcelona
(93) 2187530

Cogegas, S.A.
Subministrador
av. Diagonal 418, 2n. 2a.
08007 Barcelona
(93) 257 80 07

Cointra
Fabricant, Subministrador
Placa radiant. COINTRA
c/. C6rsega 196-198
08036 Barcelona
(93) 2309231

Ducasa, Mora, Cabero y Cia, S.A.
Subministrador
Terra radiant. PEDOBE
c/. Roger de Flor 61-67
08013 Barcelona
(93) 22531 00

Oficina Técnica del Calor
Subministrador
c/. Proven<;;a 173, 1 r. 3a.
08036 Barcelona
(93) 323 54 64

Reacsa rda.
Subministrador
Industria 30
08210 Barbera del Vallés
(93) 781 21 52

Tecnaterm
Subministrador
Panell radiant. TECNA TERM
rda. Ferial 2, 1r. 2a.
17600 Figueres
(972) 500866

Técnicas del Calor, S.A.
Subministrador
Infrarroigs. DIMPLEX
G/. Nemesio Valls 23. Ap. 117
08210 Barbera del Vallés
(93) 7183011



6.6 Calefacció electrica per acumulació

El procés qe. calefacció electrica per acumulació és una
variant de I'anterior, que permet d'emmagatzemar energia,
aprofitant els preus redui'ts de les hores nocturnes de I'e-
nergia electrica. Normalment no es dissenya una instal'la-
ció electrica de calefacció únicament per acumulació a
causa de I'elevat cost deis aparells i la potencia d'acumu-
lació necessaria, es recomana, doncs, d'utilitzar un siste-
ma mixt, directe i per acumulació. La incidencia de la insta-
1.lació en el conjunt de I'edifici és semblant a la del Gas
anterior.

Actualment encara, la presencia d'aparells tipus al nostre
mercat és esporadica, ates que són d'importació. Aquesta
és la raó per la qual no es ressenyen adreces d'empresesfabricants 

o subministradores.

6.7 Calefacció electrica puntual

Finalment, 

cal esmentar els sistemes locals i puntuals de
producció de calor mitjanQant I'energia electrica, amb
elements puntuals (estufes d'infraroigs, etc.) Aquests
elements s'utilitzen moltes vegades per a complementar
una calefacció ja existent o bé per a millorar en poc grau el
nivell de confort termic. Cal, no obstant aixo, considerar el
seu consum electric i la seva potencia per a coneixer les
possibilitats de la xarxa electrica.

6.8 Plafons i xarxes radiants

Els sistemes de plafons interposats en el sastre i els pa-
viments s'han de tenir presents en el Gas que aquests es
modifiquin, ja que és en aquest Gas que la relació cost-po-
tencia instal'lada pot ésser bona.

Aquests 

sistemes radiants de temperatura baixa poden
utilitzar directament I'efecte radiant d'una resistencia elec-trica 

o en la majoria deis casos escalfar un fluid (direc-
tament o per acumulació) que circula per una xarxa oculta
de conductes que recorre la pega. Els primers són més
utilitzats als sastres, mentre que els segons ho són als
terres.

Si la utilització d'aquest sistema obliga a una modificació
de terres o sastres, el sobrecost que aixó suposa és molt
elevat.

Secció constituent d'un terra radiant:
1 Paviment
2 Uit de morter
3 Tubs de calefacció
4 Lamina impermeabilitzant
5 Producte arllant termic
6 Sastre de suport



6

Calefacció de gas

Si es decideix d'adoptar el gas com a energia productora
de calor, cal considerar dues situacions:

Existencia de xarxa de gas a I'edifici amb el cabal neces-
sari a facilment adaptable a les naves necessitats.

Necessitat d'instal'iar un diposit per a emmagatzemar el
gas (GLP).

És evident que la incidencia de cost de la implantació d'a-
quest tipus de calefacció pot variar sensiblement d'un Gas
a I'altre.

Des del punt de vista tecnic i de seguretat cal coneixer les
característiques del gas a instal.lar per a comprovar i el
local disposa de les condicions de ventilació i evacuació
necessaries.

Els sistemes de calefacció de gas són, generalment, de
dos tipus:
Centralitzats.
Individuals.

Butano, S.A.
Adressa util
c/. Motores s/n
08004 Barcelona
(93) 332 72 00

Calefacció central Artículos Domésticos
Industriales, S.A.
Subministrador, Insta/./ador
Caldera. ADISA
Caldera i paquet termic. CECID
c/. Tuset 8-10, 4t. 4a.
08006 Barcelona
(93) 237 38 20

Calefacció central Casamartina
Fabricant, Subministrador, Insta/./ador
Sistema. CASAMARTINA
pg. Fabra i Puig 208
08016 Barcelona
(93) 3525955

Calefacció central Chaffoteaux Ibérica
Fabricant, Subministrador
c/. Muntaner 253-239, 1 r. O
08021 Barcelona
(93) 2096955

Calefacció central Cointra, S.A.
Subministrador, Instal.lador
Sistema. COINTRA
c/. Córcega 196-198
08021 Barcelona
(93) 2309231

Calefacció central Comercial Hydisal
Subministrador
Sistema. HYDROMOTRIX
av. Sarria 137-139.
08030 Barcelona
(93) 20301 58

Calefacció central Comercial Sarok, S.A.
Subministrador
Sistema. CALOY
Sistema. URANUS
Sistema. CENIT AHIR
c/. Renacimiento 49
08026 Barcelona
(93) 2357600

Calefacció central Comercial
Quemoil Catalana, S.A.
Subministrador
Sistema. MANAUT
c/. Concepción Arenal 340
08030 Barcelona
(93) 3466761



---
Calefacció central Corberó, S.A.
Fabricant, Subministrador
Sistema. CORBER
c/. Aragó 208-210
08011 Barcelona
(93) 323 23 32

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
pl. Miró 6
08800 Vilanova i la Geltrú
(93) 893 00 72

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
c/. Majar 74
25007 Lleida
(973) 271811

Calefacció central Decsa
Subministrador
Caldera. DECSA
c/. Pere IV, 314-318
08005 Barcelona
(93) 3071608

Fabrica de Gas Costa Brava, S.A.
rbla. Portalet 15
17007 Sant Feliu de Guixols
(972) 321977

Calefacció central Distr. Concesionarios, S.A.
Dicosa
Subministrador
Sistema. SAUNIR-DUVAL
c/. del Foc 23
08004 Barcelona
(93) 3318212

Gas Celra, S.A.
Zona Industrial, parcel'la 8-40
17460 Celra
(972) 492075

Gas de Vic, S,A.
Adre98 util
C/. Verdaguer 13
08500 Vic
(93) 885 25 04

Calefacció central Mercagas, S.A.
Subministrador
c/. Independencia 295
08026 Barcelona
(93) Gas Figueres, S.A.

Adrer;:a utiJ
c/. Eras de Vila 27
17600 Figueres
(972) 50 07 23

Calefacció central Tedecsa
Subministrador
Sistema. FERROLl
c/. Bailén 154, 3r. 1a.
08037 Barcelona
(93) 258 05 07

Gas Gerona, S.A.
Adre<;:a util
Gran Via de Jaume I 41
17001 Girona
(972) 208612

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
av. Portal de l'Angel 22
08002 Barcelona
(93) 3180000

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
c/. Progrés 51-61
08912 Badalona
(93) 38431 00

Gas Igualada, S.A.
Adrer;:a util
pg. de Verdaguer 36
08700 Igualada
(93) 803 25 08

Gas Tarraconense, S.A.
Adre98 util
G/. La Unió 21
43001 Tarragona
(977) 23 49 06

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
Adressa util
G/. Pere 111 54
08240 Manresa
(93) 873 83 00

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
pl. Tereses 27
08320 Matará
(93) 396 03 54

Gremi d'Electricitat, Fontaneria i Afins
Adrer;;a util
c/. Aragó 208-210, 2n. 3a.
08011 Barcelona
(93) 253 69 06

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
pl. del Gas 8
08201 Sabadell
(93) 625 29 44

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
c/. Espalter 7
08870 Sitges
(93) 8940177

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
cl. Sant Pere 35
08221 Terrassa
(93) 788 52 63

Sociedad para el Estudio y Desarrollo
de la Indústria del Gas, (Sedigas)
Adrer;:a util
c/. Balmes 357, 6é.
08006 Barcelona
(93) 4172804

Vilafranquesa de Gas, S.A.
Adrer;:a util
c/. Santa Maria 2
08720 Vilafranca del Penedés
(93) 8920213



6.9 Centralitzat

El sistema centralitzat, amb una sola caldera o central ter-
mica per a tot I'edifici, no suposa cap diferencia, pel que fa
a la instal'lació, en Gas d'obra nova o de rehabilitació. No-
més la incidencia sobre I'obra edificada en els aspectes de
passos de conductes generals i la situació de la central
termica (calderes, xemeneies, etc.) pot influir en la seva
instal'lació. Els avantatges economics són els mateixos
que en el Gas d'obra nova.

Cial. Quemoil Catalana, S.A.
Subministradors MANAUT
c/. Concepción Arenal 340
08030 Barcelona
(93) 3466761

Cial. Sarok, S.A.
/mportadors CALDY URANUS
c/. Renacimiento, 49
08026 Barcelona
(93) 235 76 00

Cial. Vasco Cata la del combustible, S.A.
Fabricant, /nsta/./ador Aire condicionat
c/ Badalona 5.7
08014 Barcelona
(93) 3096417

Cointra

Artículos Domésticos Industriales, S.A.
Subministradors, Insta/./adors FORDEX
c/. Tuset 8-10, 4t. 4a.
08006 Barcelona
(93) 237 38 20

Blowtherm Española, S.A.
Subministrador, Fabricant BLOWTHER
c/. Enna 100
08005 Barcelona
(93) 3096417

Casamartina
Fabricant, Distribuidor, Insta/./ador CASAMARTINA
pg. Fabra i Puig 208
08016 Barcelona
(93) 352 59 55

Casamartina
Fabricant CASAMARTINA
pg. Fabra i Puig 208
08016 Barcelona
(93) 453 59 55

Cenit, S.A.
Fabricant, Distribuidor CENIT
c/. Bailen 123
08009 Barcelona
(93) 257 28 04

Chaffoteaux Ibérica
Fabricant, Distribuidors CHAFFOTEAUX
c/. Muntaner 253 1 r. D
080021 Barcelona
(93) 209 69 55

Cia. Roca Radiadores, S.A
Fabricant, Subministrador ROCA
av. Diagonal 513
08029 Barcelona
(93) 3224051

Cial Hydisal
Distribuidors HYDROMOTRIX
av. Sarria 137-139, casa C
08017 Barcelona
(93) 20301 58

Confort Ambiental
Subministradors
G/. Balmes 21
08720 Vilafranca del Penedes
(93) 8900411

Corberó, S.A.
Fabricant, Distribuidor CORBERO
G/. Aragó 208-210
08011 Barcelona
(93) 323 23 32

Distr. Concesionarios, S.A. Dicosa
Distribuidors SAUNIER-DUVAL
G/. Fuego 23
08004 Barcelona
(93) 3318212

Energias Alternativas, S.A.
Distribuidor OPTIMAIR
Grao de Tiana s/n
08911 Badalona
(93) 389 42 62

Erebus
Distr;huidor ACTI
ay. 1, ,qués de l'Argentera 27
08003 Barcelona
(93) 3195450





6.10 Individual Finalment, hi ha també sistemes de producció de calor per
mitja de radiadors locals autonoms tipus ventosa, que es
poden considerar els sistemes de calefacció més elemen-
tals i els més facils d'instalolar, en Gas de rehabilitació, si no
es consideren les estufes mobils. S'ha de tenir una conne-
xió de gas a cada punt de calefacció pero, com que el
circuit és estanc, no hi ha problemes de manca de venti-
lació ni d'aportació de gasos cremats al local.

Es pot considerar que el sistema individual és més facil
d'introduir a les obres de rehabilitació, per la baixa inciden-
cia en I'obra de fabrica i en I'estructura de I'edifici. Final-
ment, la situació de la caldera, segons la possibilitat de
col.locació de la xemenia que el Iloc ofereixi, pot condicio-
nar un xic la instal.lació, pero gairebé en tots els casos es
traba una soluciÓ..., més encara quan les calderes indivi-
duals ja són practicament aparells de tipus domestico

No cal dir que en la rehabilitació, la instal.lació de tubsvistos, 
no encastats, és la solució bona. Els sistemes ente-

rrats en el paviment són de difícil aplicació en rehabilitació
si no es dóna la circumstancia que es construeix de nou o
es refa totalment el paviment per d'altres motius.

Els radiadors, convectors, socols, etc. són els elements
intercanviadors més adients per a ésser utilitzats en les
actuacions de rehabilitació.

D'altres sistemes, com és ara els conductes d'aire calent,
amb producció de calor mitjanQant unes calderes o genera-
dors de gas, s'adapten molt bé a la problematica de rehabi-
litació per la seva facilitat d'implantació. L'avantatge que
suposa la col.locació de sistemes de calefacció per aire
calent és la possibilitat d'usar la instal.lació per a renovació
d'aire i ventilació.

Tra9at 

de conductes per a una ca/efacci6 d'aire ca/ent

Radiador mural de gas canalitzat tipus "ventosa" Radiador mural de gas canalitzat tipus "microventosa'





6.11 

D'altres combustibles

La utilització de gas-oil i GLP es pot considerar com una
alternativa al gas ciutat o canalitzat. L'ús d'aquest tipus
d'energia fa necessaria la instal'lació d'un dip6sit, que en
el cas de la rehabilitació es pot situar en diversos Ilocs. Les
normes que s'han de considerar són les mateixes que en el
cas de nava construcció.

La utilització d'energies alternatives (solar, eolica, etc.)
comporta un estudi molt acurat, particularment pel que fa a
la seva integració a I'obra de rehabilitació.





Millorament de les instal"lacions de calefacció

El millorament de les instal'lacions de calefacció pot consi-
derar- se sota diferents punts de vista:
Millorament del rendiment de la caldera.
Millorament del rendiment de la xarxa.
Millorament de la regulació de la instal'lació.

6.12 Rendiment de la font de calor

D'acord amb el Reglament ITIC, arto 26.1, s'haura de subs-
tituir o adaptar la caldera existent, de forma que el rendi-
ment sigui I'especificat a I'article 4.2. (del 73 % al 87 %
segons el tipus i la potencia).

Per a millorar el rendiment s'analitzaran els a'illaments, els
cremadors i el tipus de combustible emprat a ti de compro-
var si és el que correspon al disseny de la caldera, Moltes
vegades, amb un canvi de cremador es millora substancial-
ment el rendiment de la caldera, D'altres vegades, la subs-
titució d'una caldera de gran potencia per un conjunt de
dues o tres de més baixa potencia dóna un augment de
rendiment que permet d'adaptar-se millar a les necessitats
de cada moment, Aquest últim tipus d'operació es pot
aconseguir utilitzant cremadors modulats (art 4.5 de ITIC), Recuperació de ca/ories muntat a I'inici del conducte d'evacuació deIs

gasas de combustió de la caldera
1 Canonada de retorn del circuit de radiadors
2 Evacuació de condensacions
3 Canonada d'anada al circuit de radiadors
4 Caldera

Exemple d'estalvi energetic global
A Ai'l/ament de cobert
B Ai'l/ament de parets per /'interior
C Injecció de producte d'ai'l/ament en cambra interior
O Regulació electrónica en funció de la temperatura exterior i de la progra-
mació horaria
E Valvules termostatiques
F Valvules mescladores termostatiques per a aigua calenta sanitaria
G Ai'l/ament del terra
H Substitució per una nava caldera
I Contracte de manteniment de la instaNació





6.13 Rendiment de la xarxa

Hi ha vegades que les calories es perden en el transport de
calor des de la central de producció al punt d'intercanvi
calorífic, Cal considerar la necessitat d'a'illar tots els tubs
de caletacció que circulen per zones on no es desitja ca-
letacció o per zones exteriors (art, 26,1, de ITIC). El ma-
terial d'a'illament es col.loca previa neteja deis materials
estranys, a la canonada, S'han de pintar les canonades
amb dues capes de pintura antioxidant i col.locar I'a"illa-
ment a base de"mantes", "teltres" "camises a"illants", etc"
i es protegira en Gas necessari a ti que no es deteriori amb
el temps, Fins a un 0 de 150 mm s'hi col.locaran sempre
"camises a'illants", tara que estiguin enterrad es en el te-
rreny (art, 19.4.1 ITIC),

2
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Avantatges de la calorifugació de conductes de calefacció
1 Absorbeix vibracions i soro/ls mecanics
2 Evita la corrosió
3 Evita la formació de condensacions
4 Ai"/Ia del fred i la calor

Rendiment energetic deis radiadors segons la seva disposició
1 100 % Posició óptima
2 90 % Ueixa superior
3 85 % Nínxol
4 75 % Ueixa superior i "embe/lidor" frontal
5 65 % Ninxol i "embe/lidor" frontal



6.14 Millorament de la regulació de les instal-la-
cions

A la majoria de les instal'lacions existents no hi ha cap
sistema de control ni regulació ambiental de la calefacció.

O'acord amb la norma ITIC, arto 26.1. s'hauria d'establir un
control automatic de temperatura que regulés el funciona-
ment de la caldera en funció de la temperatura ambiental.
Aquesta regulació s'aprecia a cadascun deis equips utilit-zats, 

així com a les diferents zones en que estigui dividida
la instal'lació. Els controls termostatics poden actuar direc-
tament sobre I'equip productor de calor o bé en els
elements últims de regulació (valvules termostatiques),
d'acord amb el criteri adoptat a I'estudi de control i regula-
ció de les instal'lacions.

Per altra banda, cal considerar que el millorament poi venir
donat per una ampliació de la potencia de la caldera, un
ajut amb un altre tipus de calefacció o bé d'acord amb un
augment de la superfície intercanviadora o conducte d'aire
si es tracta d'aire calent, pero la implantació d'algun d'a-
quests elements suposaria una intervenció de nava instal-
lació ja comentada en el capítol anterior.

Regulació automática total
1 Equip central de regulació electrónica
2 Sonda de temperatura exterior
3 SeNomotor
4 Válvula mescladora
5 Sonda de contacte de I'aigua
6 Selector de temperatura
7 Válvula termostática

Reguladors termics combinats
1 Caldera
2 Mesclador
3 Bomba de circulació
4 Aixetes termostatiques



La instal'lació d'aigua calenta

Termos calefactor e/ectric d'aigua ca/enta sanitaria per acumulació
1 AT/lament calorifugant
2 Dipósit
3 Sonda ca/efactora
4 Termóstat
5 Conducte de sortida d'aigua ca/enta
6 Conducte d'entrada d'aigua freda

La instal.lació d'una xarxa d'aigua calenta sanitaria de no-
va implantació, en un edifici que no inclou aquest servei, té
una incidencia semblant a la de la calefacció, pel que fa a
la situació d'elements productors de calor i la distribució de
les canonades. El sistema més elemental i que no incideix
gairebé gens en I'estructura i la construcció de I'edifici és la
producció de calor mitjanQant acumuladors electrics indivi-
duals per grups de banys o habitatges. Aquest sistema
suposa, pero, un acurat estudi de les potencies electriques
disponibles, de I'existencia de connexió aterra i de les
proteccions de la instal.lació electrica. S'ha de saber esco-
Ilir el ti pus d'acumulador en funció de les necessitats d'ai-
Qua calenta, pero el ti pus de material a emprar (ferro o
coure en les canalitzacions), s'ha d'analitzar en funció del
material de la xarxa existent. Mai no es pot utilitzar coure
abans del ferro, perque el problema de la corrosió interior
s'agreujaria amb aquesta disposició.

La producció d'aigua calenta mitjanQant un escalfador de
gas instantani és una solució també molt correcta, pero
s'ha de tenir present la compatibilitat deis materials, de-
guda a I'existencia de coure al serpentí.

La introducció de sistemes centralitzats o mixtos en la ca-
lefacció comporten problemes ja exposats a I'apartat an-
terior.

Termoca/efactor de gas d'aigua ca/enta sanitária per acumu/ació
1 Conducte d'entrada d'aigua freda
2 Conducte de sortida d'aigua ca/enta
3 Cremador atmosferic
4 TermOstat
5 Regu/ació de tiratge



Adisa Articulas Domesticas Industriales, S.A.
Distribuidor STYX, FER, CECID, EMMETI
c/. Tuset 8-10, 4r. 4a.
08006 Barcelona
(93) 237 38 20

Aparatos Sanitarios Magriña y Cía, S.A.
Distribuidors TROPIK
rda. Sant Antoni 54
08001 Barcelona
(93) 2429206

Balay, S.A.
Fabricant BALA Y
ay. Arístides Maillol15
08028 Barcelona
(93) 334 06 50

Corberó , S.A.
Fabricant, Distribuidor CORBERO
c/. Aragó 208-210
08011 Barcelona
(93) 323 23 32

Decsa
Distribuidor DECSA
c/. Pere IV 314-318
08005 Barcelona
(93) 307 16 18

Dicosa
Distribuidors SAUNIER-DUVAL
c/. Fuego s/n
08004 Barcelona
(93) 3318212

CasamartinaDistribuidor 
CASAMARTINApg. 

Fabra i Puig 20808016 
Barcelona

(93) 352 59 55

Ducasa, Mora, Cabero i Cía, S.A.
Distribuidor, Instal.lador JUNCKERS
c/. Roger de Flor 61-67
08013 Barcelona
(93) 231 6311

Energies Alternatives, S.A.
Distribuidor aPTIMAR
cra. de Diana s/n
08911 Badalona

Cenit, SA
Subministrador SAUNIER-DUV ALc/. 

Bailen 123
08009 Barcelona
(93) 257 28 04

Erebus, S.A.
Insta/-/ador
av- Marques de !'Argentera 27, baixos
08003 Barcelona
(93) 3195450

Chaffoteaux
Fabricant, Distribuidor
c/. Muntaner 239-253, 1 r. D
08021 Barcelona
(93) 209 69 55

Cial. HydisalDistribuidor 
DELMAav. 

Sarria 137-139, casa C08017 
Barcelona

(93) 203 01 58

Flores Valles, S.A.
Oistribuidors KELOX
c/. Varsovia 60-64
08026 Barcelona
(93) 2564981

Industrias Eléctricas Soler
pg. de la Misericordia s/n
08360 Canet de Mar
(93) 794 02 00

Cial. Roca Radiadores, S.A.
av. Diagonal 513
08029 Barcelona
(93) 3224051

Cial Vasco Catalana del Combustible
Fabricant DEAM
c/. Badalona 5-7
08014 Barcelona
(93) 339 28 39

Cointra
Fabricant COINTRA
G/. Corsega 196
08029 Barcelona
(93) 2309231



Industrias Fleck, S.L.
c/. Aribau 64
08011 Barcelona
(93) 254 72 05

Interclima, S.A.
Distribuidor INTERCLlSA
c/. Pintor Tapiro 27-29
08028 Barcelona
(93) 334 01 58

Jhonson Ibérica, S.A.
c/. Fortuna 29
08902 L 'Hospitalet de Uobregat
(93) 4211333

Kromschroeder, S.A.
Subministrador PERMAGLAS
c/. Indústria 54
08037 Barcelona
(93) 257 1400

Materiales Electricos y Maquinaria, S.A.
Subministrador OTSEIN
pge. Tassó 8
08009 Barcelona
(93) 246 17 14

Multillama, S.A.
Importador, Distribuidor
av. Diagonal 16-26
08019 Barcelona
(93) 300 38 02

Reac, S.A.
Distribuidor
Ronda Indústria 30
08210 Barbera del Valles
(93) 7182152

Salvador Escoda, S.A.
Importador, Distribuidor
G/. Rosselló 430-432
08025 Barcelona
(93) 3475544

Termos E. Aparici, S.A.
Fabricant, Distribuidor APARICI
G/. Daga Bahí 34-36
08026 Barcelona
(93) 255 25 00

Termos Electrics Aparici, S.A.
Fabricant, Distribuidor APARICI
Els Xops, poi. Indústrial s/n
08400 Granollers
(93) 849 65 05

Tropik, S.A.
Fabricant, Subministrador
G/. Roca Umbert 27 al 33
08907 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 337 67 70

Ulgor Sociedad Coperativa Industrial
Fabricant FAGOR
G/. Berlin 4
08029 Barcelona
(93) 239 63 08



Protecció contra el foc
caixes d'escala en sectors d'incendi, possibilitat d'una do-
ble via d'evacuació sobretot en edificis alts, instal'lació d'e-
quipaments de prevenció i d'extinció, protecció de I'estruc-
tura portant.

L'edificació existent té molts problemes davant d'una ac-
tuació d'aquest tipus: el suport edificatori moltes vegades
és invariable i I'adequació, sobretot de les vies d'e-vacuació, 

a la normativa vigent, és gairebé impossible.

Les tecniques i les intalolacions de protecció contra el foc,
utilitzades en la rehabilitació deis edificis existents, són
molt semblants a les emprades en construccions de nava
planta.

Les millares a realitzar poden ésser:
Creació de sistemes d'evacuació, transformació de les



6.15 Sistemes d'evacuació

La millora de les vies d'evacuació passa gairebé sempre
per la realització d'obres de ram de paleta, més o menys
importants, que consisteixen en I'eliminació d'impediments
per a conseguir que I'amplaria de la via d'evacuació sigui la
mateixa fins a la sortida a la via pública.

En edificis d'alQaria considerable s'aconsella crear una do-
ble via d'evacuació, interior o exterior, segons els casos i
les possibilitats urbanístiques de la zona. Les escales d'e-
mergencia hauran de situar-se on siguin accessibles des
deis espais comuns de I'edifici (accessos) o bé directament
des deis habitatges mateixos (faQanes). Per tant, és una
obra important amb repercussions estructurals.

Una alternativa al paragraf anterior són les manegues d'e-vacuació.

La millora de la protecció de vies d'evacuació, com són les
caixes d'escala, es poi aconseguir per mitja de la seva
transformació en sector d'incendi, amb un mínim de resis-
tencia al foc de 90 minuts.

L'enllumenat d'emergencia en els punts importants de les
vi es d'evacuació i la col.locació de portes tallafocs en els
diferents sectors són equipaments necessaris en tata la
instal.lació de protecció contra el foco

La utilització de materials dissenyats perque resisteixin al
foc és una de les formes més adients per a millorar la
protecció deis elements exposats.

Imag, S.A.
Subministrador
av. del Bosque 63
08906 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 333 40 08

J.A. Mansergas
poi. Can Jardi, aparto 110
08191 Rubi
(93) 699 25 97

Jove Girona, S.A.
Fabricant, Subministrador
c/. Calabria 85
08015 Barcelona
(93) 223 48 96/224 22 43

Adinox, S.A.
Fabricant FLOCR
cl. Espronceda 180
08018 Barcelona

Construcciones y Aplicaciones de la Madera, S.A.
Subministrador NORMA
cl. Riera Fonollar 9
08830 Sant Boi de Llobregat
(93) 669 09 00

Escaleras Panes
Fabricant
c/. Huelva 41
08005 Barcelona
08720 Vilafranca de! Penedes
(93) 890 32 78/890 39 88

Fichet, S.A.
Fabricant, Subministrador Portes tallafocs FICHET
c/. Ali Bey 84-90
08013 Barcelona
(93) 2314011

Negar
Fabricant, Subministrador NEGAR
c/. Camp 29 1r. 1a.
08022 Barcelona
(93) 2126456/2127434



Promax (Protec. de Maderas), S.A.
Aplicadors
G/. Balmes 245-247
08006 Barcelona

Ako Electronica S.C.I.
Subministrador
c/. Barri Vilanoveta s/n
08810 S. Pere de Ribes
(93) 893 27 49

BKB Elentronica
Fabricant, Subministrador, InstaNador
c/. Aguilers 1 bis
08003 Barcelona
(93) 3105650

Schott Ibérica, S.A.
Subministrador
av. Roma 2-4
08014 Barcelona
(93) 223 99 20

Segurinsa, S.L.
Importador, Subministrador, Instal.lador JONY
c/. Ribes 29
08013 Barcelona
(93) 23286 61

Esmo Ibérica
Fabricant, Subministrador
G/. Felipe 1116, entlo.
08027 Barcelona

Societat Anonima Cros
Fabricant, Subministrador
Passeig de Gracia 56
08007 Barcelona
(93) 2154800

Giesa Schiadler, S.A.
Subministrador, InstaJ./ador
c/. Diputació 134, baixos
08015 Barcelona
(93) 3233614

Industrial Química Parrot
Fabricant, Subministrador
c/. Ramón Turró 22-26
08005 Barcelona
(93) 3004012

Talleres Balaguer
Insta/'/ador
G/. Viñeta 23
08904 L'Hospitalet de Llobregat
(93) 249 25 80

Industrias Luminotécnicas, S.A.
Fabricant, Subministrador IEP
c/.Diputació 390-392
08013 Barcelona
(93) 246 07 00

Josa B.J.C.
Fabricant BJC
Pintor Fortuny 17-19
08001 Barcelona
(93) 6971112

Lop Ibérica, S.A.
Subministrador SOLAR-L/TE
G/. Extremadura 4-6
08830 Sant Boj de Llobregat
(93) 6611722

Teisesa
Fabricant, Instalolador TEISESA
c/o Madrazo 72-74
08006 Barcelona
(93) 2011166

Tronic
Oistribuidors Alarmes detectors d'incendi
C/o Ali Bey 22
08007 Barcelona
(93) 431 0060

Xylazel
Fabricant, Subministrador
c/o S. Miguel s/n
08004 Barcelona
(93) 332 1866

Zardoya Otis
Subministrador EVO
c/o Sardenya 197
08004 Barcelona
(93) 2319011

Olive Quimica, S.A.
Fabricant, Subministrador, /nsta/'/ador
av. Bertran Güell s/n
08850 Gava
(93) 6629911

Pedragosa
Subministrador PYROBEL
G/. Indústria 333
08912 Badalona
(93) 387 36 66



6.16 Instal'lació d'equipaments de prevenció i ex-
tinció

Les instal-lacions d'extinció són les que, en general, tenen
menys problemes en les obres de rehabilitació- Els extin-
tors d'aigua o de CO2 necessaris (en habitatges, un cada 3
plantes) s'han de col-locar en un Iloc visible i accessible.

La instal'lació de boques d'incendi i columna seca es tara
d'acord amb la normativa vigent.

Els sistemes d'extinció automatics, els de detecció d'incen-dis, 
etc., poden ésser utilitzats com a equips auxiliars per a

la prevenció i la protecció deis edificis.

Extin Prot
Subministrador, Instal'lador SESISA PROINSA
G/. Bach de Roda 202
08018 Barcelona
(93) 308 82 00

Extintores Orfeo, S.A.
Fabricant, Instal.lador
G/. Burriana 115
08030 Barcelona
(93) 3112803

Alberto Rosa
Subministrador CAPE
km 10 de la cra. c/24508830 

Sant Boi de Llobregat
(93) 661 08 22

Alvifoc, S.A.
/nsta/./ador, Subministrador
av. Meridiana 568
08030 Barcelona
(93) 345 34 35

Aquatrol, S.A.
Subministrador
G/. Sant Jaume 7-9 baixos
08980 Sant Feliu de Llobregat
(93) 66643 51

Cerberus Protección, S.A.
Fabricant, Distribuidor CERBERUS RODEO
c/. Perú 186
08020 Barcelona
(93) 308 20 04

Cofem, S.A.
Fabricant, Distribuidor
cra. de Molins de Rei a Rubí, km 8,4
08191 Rubí
(93) 6998811

Continox Catalunya,S.A.
Distribuidor, Instal'/ador FICHET
c/. Amigó 25
08021 Barcelona
(93) 2004733

Grau, S.A.
Fabricant, Subministrador
c/ Camí del Mig s/n
08338 Premia de Dalt
(93) 7513414

Guardian Ibérica, S.A.
Fabricant, Subministrador, Instal.lador
G/. Diputació 289, pral.
08009 Barcelona
(93) 317 15 16

Idisa Ingenieros, S.A.
Fabricant, Subministrador
G/. Castillejos 370
08025 Barcelona
(93) 256 1257

Imssa Industrial Maderera Sabater, S.A.
Apartat de correus 110
43500 Tortosa
(977) 50 1088

Industrial Tinker, S.A.
Fabricant, Distribuidor, Instal.lador TINKER
poi. Industrial Can Jardí
08191 Rubí
(93) 699 1088

Cusó
Fabricant, Subministrador
G/. Pi i Margall 252
08224 Terrassa
(93) 780 21 66





6.17 

Protecció de I'estructura portant

Revestiments antifoc:

L'augment de la protecció contra el foc de I'estructura por-
tant és un deis capítols més importants pel que fa a la
seguretat. En estructures metal'liques, aquesta protecció
és imprescindible i es pot fer a través de:
Revestiments.
Projeccions.
Recobriments.
Pintures intumescents.

Els revestiments antifoc acostumen a ésser morters amb
granulats de perlita, vermiculita, argila expandida, etc.,
aplicats amb paleta o pala d'estendre.

Les projeccions poden ésser de morters del mateix ti pus
que els anteriors o de llana de vid re; de vegades pot fer
falta el suport d'una xarxa metal.lica per a afavorir la pro-
jecció.

Els recobriments de plaques prefabricades, de guix, de
morter de vermiculita, o bé el més tradicional d'obra de
fabrica de ceramica, o de blocs de formigó, són altres siste-
mes de protecció de I'estructura contra el foc, que tenen,pero, 

I'inconvenient d'augmentar-ne la secció.

Pel que fa a les pintures intumescents, s'aconsella consul-tar 
els serveis d'extinció i prevenció corresponents, abans

d'utilitzar- les. projectats aplicats

4

1
_7

1 Estructura metaHica F90
2 Placa arllant de 25 mm de gruix
3 Placa ar/lant de 5 mm de gruix
4 Cargols autoroscants de 4,8 X 55 separats 200 mm. Separació mínima a
/'extrem de les plaques, 50 mm. Grapes de puntes divergents de 50 X 10
X 1, separades 50mm. Separacióminima a /'extrem de les plaques, 20mm
5 Junts horitzontals alterns i separats 500 mm, com a mínimo

1 Estructura metá/'lica F30
2 Placa ai'llant de 5 mm de gruix
3 Placa ai'llant de 10 mm de gruix
5 Junts horitzontals alterns i separats 500 mm, com a minim
6 Grapes de puntes divergents de 25 X 10 X 1. Separació minima a I'ex-
trem de les plaques, 20 mm

1 Estructura metá/.lica F60
4 Placa ai'llant de 12 mm de gruix
5 fdem
7 Grapes de puntes divergents de 32 X 10 X 1. Separació 100-500 mm.
Separació minima a I'extrem de les plaques, 20 mm





La cambra de bany la cuina

Dotar I'habitatge d'una cambra higienica o d'una instal'la-
ció de cuina, o millorar-ne I'equipament i els acabats, cons-
titueix un deis tipus d'intervencions més freqüents dintre de
les actuacions de rehabilitació.

I pel que fa a la cuina:
Tenir instal'lat o admetre la instal'lació d'un equip de cuina
de manera que:
estigui format com a mínim per una pica i un aparell de
cocció electric o de gas;
estigui en una mateixa pe9a;
la pe9a on estigui inclós no tingui cap aparell higienic ex-
cepte el safareig;
la pe9a on estigui inclós tingui una ventilació a I'aire Iliure
directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecani-
cament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació
pot ésser activada estaticament.

L 'existencia del Decret 346/1983 de la Generalitat sobre
Nivell d'Habitabilitat Objectiva exigida als habitatges, con-
diciona la concessió de la Cedula d'Habitabilitat alsl ha-
bitatges existents, al compliments del nivel! A en que es
detalla, pel que fa a les cambres higieniques, que cal dis-
posar d'un equipament higienic de manera que:
Estigui format com a mínim per un lavabo, un vater i una
dutxa.
Que el vater estigui inclos en una cambra higienica.

Almenys una dutxa tingui o admeti directament una insta-
1.lació d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum con-
tinuat de 50 litres d'aigua, a una temperatura de 40 graus i
amb un cabal de 10 litres per minuto

Aquest tipus d'actuacions poden convertir-se en opera-
cions complexes en Gas que sigui necessaria la creació de
I'ambit físic per a I'emplar;:ament i també en Gas que els
desguassos estiguin Iluny o presentin dificultats d'accés.

El nombre i les dimensions de les cambres de bany és un
aspecte extensament analizat pel que fa als habitatges de
nava edificació, encara que les Ordenances Municipals no
en fixin ni el nombre necessari ni les dimensions mínimes.

Que la dutxa tingui impermeabilitzat el terra i els paraments
fins a una alc;:aria d'1 ,50 metres. En el Gas que I'actuació de rehabilitació inclogui la creació

de la peGa, es poden prendre com a orientatives les dades
següents, enteses sempre a nivel! mínim, desitjable pero
no vinculant.

Superfície útil en cada servei

Superfície
útil (m2)

1,20



6.18 Instal.lació d'aparells allunyats deis baixants
existents

La instal'lació d'una cambra higienica o d'una cuina com-porta, 
juntament amb la problematica de la creació, la de

I'evacuació.

Davant la impossibilitat de fer arribar els tubs de desguas
horitzontal fins als verticals existents (sostre no utilitzable
per la part inferior: distancies Ilargues que impliquen falta
de pendent o pas a través d'altres peces), cal recórrer a
sistemes que incorporen un triturador/bomba a la taQa delvaler, 

mitjanQant el qual poden enviar-se les aigües re-
siduals d'aquest aparell, per tubs de diametre redu'it (20mm), 

a la xarxa de desguas general,

La ínstal'lació necessita subministrament d'aigua per a la
cisterna i subministrament d'electricitat (220 V) per al tri-
turador/bomba.

~

Les prestacions d'aquest tipus d'aparells permeten tant de
ter baixar les aigües residuals com de ter-les pujar, si I'em-
plac;:ament esta per sota del nivell de la xarxa.

També hi ha models capac;:os de recollir les aigües re-
siduals, provinents de la resta d'aparells del bany, cuina i
satareig, en un sol aparell, bombejant-les tins a la xarxa de

desguas general.



6.19 Moduls prefabricats i peces especials per a
cambres higieniques i cuines

Qualsevol actuació de rehabilitació comporta una més gran
complexitat de realització que la mateixa operació en obra
de nava edificació. Normalment, cal ter extensives les
obres a d'altres components constructius afectats per 1'0-
peració (enderrocs, acords entre diferents segments d'ins-
tal'lacions, etc.).

Pel que fa a la cambra higienica I'empla<;:ament de les pe-
ces, el subministrament d'aigua, els desguassos, etc.,
comporten problemes d'espai, enderrocs i disseny entre
d'altres, que poden ésser solucionats mitjan<;:ant móduls
prefabricats i peces de dimensions redu'ides o de disseny
especial, que hi poden ser encabides amb facilitat i usades
cómodament. Aquests móduls, les peces deis quals ad-
meten diferents combinacions, porten incorporad es insta-
1.lacions própies de subministrament, desguas i els me-
canismes per a la seva perfecta col.locació i ús.

De la mateixa manera que I'espai condiciona el ti pus de
pega, I'estat de I'edificació pel que fa a I'admissió de carre-
gues pot obligar a recórrer a aparells de pes més redu'it que
no sobrecarreguin emb excés I'estructura, L'ús de metali-
crat de metil i d'altres components permet alleugerir el pes
de les peces,

La problematica i les consideracions per a la seva resolució
es pot estendre, igualment, a les cuines.



Compañia Roca Radiadores, S.A.
Fabricant ROCA
c/. Numancia 187
08017 Barcelona
(93) 2051163

-

Móstoles Industrial, S.A.
FORLADY
Travessera de les Corts 365-367
08015 Barcelona
(93) 321 25 42

Cuinastyl
av. Meridiana 184-186
08026 Barcelona
(93) 3407547
08204 Sabadell

Plastisan, S.A.
Fabricant, Instaf./ador
c/. Bacardí 18
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 332 49 46

Ponce, S.A.
Fabricant, Distribuidor
c/. Montras 6
08906 L'Hospitalet de Llobregat
(93) 249 77 05

Rentc, S.A.
Subministrador GIACOMINI GATONI

pg. Maragal113
08026 Barcelona
(93) 2363318

Reser, S.A.
Fabricant, Distribuidor RESER-BAN
ptge. Joaquím Pujol, Iletra B
08005 Barcelona
(93)3091056

Cuinastyl
G/. Casp 16
08204 Sabadell
(93) 7104426

Elementos Modulares, S.A.
Fabricant, Subministrador, InstaJ./ador
C/. Castelao 124-126
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 42291 00

Elmo, S.A.
Fabricant, Subministrador ELMO
G/. Castelao 124-126
08902 L'Hospitalet de Llobregat
(93) 422 91 00

Emc, S.A.
Fabricant MASS
pg. de Sant Joan 94
08009 Barcelona
(93) 207 07 37

Idrols, S.A. Representan a Catalunya J. Martinez
Distribuidor IDROLS
pl. Frances Macia 89, 7e 3a.
080029 Barcelona
(93) 230 05 57

Industrias Lasser, S.A.
Via Trajan 44
08930 Sant Adria del Besos
(93) 3133316

J. Martínez Segura
Fabricant, Distribuidor
G/. Burriac 44-52
08303 Mataró
(93) 798 1449

Martínez
Distribuidor
G/. Ramón y Cajal 214
08223 Terrassa
(93) 786 02 87

Rocalla, S.A.
Fabricant
Via Laietana 54
08003 Barcelona
(93) 3179600

Sangra, S.A.
Fabricant SANGR
cra. Nacional 11 km 592,5 poi. C. Pelegrí
08755 Castellbisbal
(93) 6530211

Thor Ibérica, S.A.
Fabricant
Passeig de Gracia 83, 5e.
08008 Barcelona
(93) 2150062

Vegasa
Fabricant, Subministrador VEGASA
c/. Doctor José Castells 16
08830 Sant Boj de Llobregat
(93) 661 2662



6.20 Les canonades per al subministrament d'ai-
Qua

Els materials i la tecnologia utilitzats fins fa poc per al sub-
ministrament i la distribució d'aigua freda i calenta en els
habitatges, ocasiona un alt percentatge de desperfectes a
les instal'lacions. La substitució de les canonades pot re-
presentar en alguns casos malmetre zones externes de
parament i ter complexa I'operació. Una alternativa és la
possibilitat de deixar vista, la instal.lació o bé de tapar-la
amb socols decoratius.

Els materials de que es disposa permeten tant la col'lo-
cació vista (acer inoxidable, coure), com la manipulació per
a aconseguir recorreguts singulars (polietile), que poden
solucionar problemes específics de la rehabilitació.

Aceros Boixareu, S.A.
Distribuidor AUSTINOX
cra. Nacional 11 km 613,5
08960 Sant Just Desvern
(93) 371 35 50

Aiflex, S.A.
Fabricant, Subministrador AIFLEX
c/. Castelao 30
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 422 57 02

Aiscondel, S.A.
Fabricant PVC, PE
c/. Aragó 182
08011 Barcelona
(93) 323 1020

Comercial Quemoil Catalana
Subministrador, /nsta/./ador
c/. Pallars 101-103
08018 Barcelona
(93) 3002511

Comercial Sarok, S.A.
Distribuidor, /nsta/./ador DANFOSS /CT
c/. Renacimiento 49
08026 Barcelona
(93) 235 76 00

Ducasa, Mora, Cabero, y Cía., S.A.
Subministrador, /nsta/./ador
c/. Roger de Flor 61-67
08013 Barcelona
(93) 22531 00



Neoplast, S.A.
Fabricant, Distribuidor
Apt. Correus 130
08830 Sant Boj de Llobregat

Normadur, S.A.
Fabricant, Distribuidor PVC NORMADUR
c/. Roger de Flor 153-155
08013 Barcelona
(93) 245 05 06

Fibrotubo-Fibrocit
Fabricant, Subministrador, Instal.lador FIBROTUBO
Passeig de Gracia 62
08007 Barcelona
(93)2159698

Filinox, S.A.
Fabricant FILlTUBE
c/. San! Eloy 6-8
08004 Barcelona
(93) 331 8362

Renic S.A.
Fabricant ALBERTONI
pg. Maragal113
08026 Barcelona
(93) 2363318

General de Calefacció, S.A.
Subministrador, Instal.lador
av. Ponent 45
08905 L'Hospitalet de Llobregat
(93) 333 78 37

Ibercobre
Fa brica nt, Subministrador
pg. de la Zona Franca 127
08004 Barcelona
(93) 331 4600

Ibérica de Tubos Inoxidables
Fabricant, Subministrador ITINSA

I pg. Riera, Poi. Cava Solera 08191 Rubí

(93) 699 63 04

Rocalla, S.A.
Fabricant ROCALLA
Via Laietana 54
08033 Barcelona
(93) 3179600

S.A. Kromschroeder
Subministrador, Instal.lador
c/. Indústria 54-62
08025 Barcelona
(93) 257 1400

Saenger, S.A.
Fabricant, Distribuidor PVC PE
poi. Ind. Coll de la Manya s/n
08400 Granollers
(93) 8496611

!ncopar, S.A.
Fabricant, Subministrador PVC ONOEXOUR
Camí Antic Can Buscarons (cra. La Roca)
0817 Montornes del Valles
(93) 568 02 50

Industrias Sintéticas Abril, S.A.
Fabricant, subministrador RECIPCAS
Camí Vell del Prat s/n
08940 Cornella de Llobregat

Seditesa Servicios i Distribuciones Técnicas, S.A
Subministrador, Insta/./ador
G/. Comerc;: 9
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 422 70 22

Terrain S.P.D., S.A.
G/. Amadeo Torner prolongaGió
08902 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 432 00 22

Indústries Tucai, S.L.
Distribuidor, FabriGant TAQ
G/. Llogateras 10 poi. Ind. San Tiga
08210 Barbera del Valles

Jaeger Española, S.A.
Subministrador, Insta/./ador
c/. Tiro 6
08035 Barcelona
(93) 2117816

Uralita
Subministrador
cra. de Barcelona 137
08290 Cerdanyola del Valles
(93) 692 1500

National Panasonic de España, S.A.
Subministrador, /nsta/./ador
Gran Via de les Corts Catalanes 525
08011 Barcelona
(93) 254 61 00



condicio-6.21 Reparació d'aparells existents
nament de paraments

L'existencia d'aparells que tenen petites lesions o mal
aspecte a causa de I'ús no ha de comportar torQosament la
seva substitució. La possibilitat de reparació i el tet que
I'operació de substitució comportara un conjunt d'obres
que encariran I'operació més enlla de I'estrictament neces-
sari, tan escollir I'opció de la reparació.

L'ús de resines ep6xides o de poliureta permet aquest ti-
pus d'actuacions.

Una tecnica semblant, aplicada als paraments enrajolats
de les cambres higieniques i de les cuines, n'estalvia en
certs casos la substitució.

Aquesta operació permet donar una nava coloració a les
peces de rajola alhora que protegeix els junts i dissimula
els petits desperfectes.





Ai'/lament termic deis tancaments

metre quadrat de paret, amb una diferencia d'1 °C entre
superfícies, pot donar una primera informació del compor-
tament i de les necessitats d'un tancament.

Per millorar I'aillament, s'ha de ter disminuir el valor k exis-
tent, El valor de k' d'un tancament opac sobre el qual es
col'loca un producte a'illant d'un gruix "e" cm i d'un coe-
ficient de conductivitat termica y (W/m °C). ve donat per:

1 1 e

Qualsevol intent d'economitzar energia,. bo i mantenint el
confort termic, passa per I'a'illament tant de la part massis-
sa com de la part practicable deis tancaments, Aquest ca-
pítol tracta el Gas de les parts massisses,

L'a"illament termic, assegura un millar confort a la mateixatemperatura, 
ja que la temperatura de sensació es pot con-

siderar aproximadament la mitjana de les mesurades a les
parets i al centre de la pe<;:a"

La decisió d'escollir un producte a"illant o un altre, el seu
gruix i d'altres consideracions, vindra determinada per la
classe de tancament i les possibilitats tecniques de col'lo-
cació de I'a'illament. No obstant aixo, el valor del coeficient
k (W/m2 °C), que indica el flux de calor que travessa un

Es deixen de banda les consideracions del valor del coe-
ficient KG global de I'edifici en que també intervenen les
parts envidrades, la problematica d'a"illament de les quals
s'examina en un altre capítol.



Coberta freda. Golfes no habitables

La tecnica emprada en aquest Gas és la més simple i la
menys cara. Consisteix a col'locar un producte ai'lIant da-
munt del sastre, com ara fibres minerals en rotlle o bé ma-
terials a"illants en orri"

7.1 Materials a"illants en rotlles

Els materials d'a"illament en forma de rotlles, constitu"its ge-
neralment per fibres minerals aglomerades, tenen un coe-
ficient de conductivitat termica (y) proxim a 0,0041 W/m °C i
una densitat entre 20 i 30 kg/m3.

Els rotlles tenen una amplaria d'1 ,20 m aproximadament,
una Ilargaria d'entre 10 i 20 m i un gruix de 4,5 a 12 cm.

Quan només calgui una capa d'a'illament, aquesta es co-
1.locara damunt del sastre i la barrera de vapor en contaGie
amb el suport.

Si cal més d'un gruix d'a'illament, les diferents capes es
col'locaran ortogonalment i només la inferior portara barre-
ra de vapor, col'locada també en qontacte amb el sastre,

1 Teules
2 Morter
3 Encadel/at
4 Envanets de sostremort
5 Material arttant en rotl/e
6 Sastre



7

7.2 Materials a"illants en orri

L'interes que presenten els materials a'illants en orri és la
seva facilitat de col.locació, Només cal col'locar I'a'illament
sobre les bigues i enmig deis envanets de sostremort i
després una capa fina de morter de guix al damunt que
evita el desplagament d'aquests materials,

Es poden utilitzar tots els materials que, normalment, es
presenten en orri: granulats de vermiculita, de perlita, bo-
letes d'argila expandida, flocs de fibra de vidre, perles
d'EPS, etc.

Tenen un coeficient de conductivitat termica (y) difícil d'a-
preciar que es pot situar, pero, al voltant de O,O5W/m °c.

Ar/lament de golfes no habitables amb materials ar/lants en orri.
El material s'estabilitza per la cara superior amb una capa fina de pasta de
guix o mortero

Aquests 

productes es venen generalment es sacs de 100 l.

~



Coberta calenta

En el Gas de golfes habitables, el material a'illant en rotlle o
en plaques es col'locara sota e1s pendents de la coberta,

S'haura de preveure una cambra d'aire entre I'a'illament i el
suport de la coberta, d'un mínim de 2 cm de gruix, que no
ha de patir variacions malgrat eventuals canvis de volum
per dilatacions termiques de I'a'illament,

Quan s'utilitza alguna fibra com a a"illament s'ha de preveu-
re una barrera de vapor a la part inferior en contacte amb el
local. Aquesta precaució no sera necessaria quan s'utilitzin
plaques d'escumes de plastic de cel'lula tancada.

L'a'illament es pot col'locar:
Entre els cabirons, La dimensió d'aquests i la necessitat
de la cambra d'aire en limita el gruix a 60 mm"

Per sota deis cabirons. Aquesta disposició garanteix la
permanencia de la cambra d'aire, pero s'ha de col'locar
amb una contrallata de suport.

Entremig i per sota deis cabirons. És la solució que s'a-
plicara quan I'aillament que s'hagi de ter sigui molt im-
portant.

Si l'ai'lIament es col'loca en diverses capes, només !'última
portara barrera de vapor. A més a més, I'aillament haura
de quedar protegit per a resistir les possibles degra-
dacions.

1 2 3 4 57.3 Materials a"illants en rotlles

S'utilitzen els mateixos productes d'a"illament a les cober-
tes fredes que a les cobertes calentes, La diferencia que hi
ha entre I'a'illament col"locat damunt del sastre i el col"locat
en els pendents és que, en I'últim cas, I'a"illament ha d'anar
fixat al cabirons"

1 Material arllant en rotl/es
2 Teules
3 Cabirons de fusta
4 Ambit de venti/ació entre els elements de la coberta i farl/ament.
5 Acabat interior



7.4 Materials a'illants en plaques

Les plaques a"illants, constitu.ides per materials diversos (fi-
bra mineral, poliestire, poliureta, escuma fenolica, argila
expandida, policlorur de vinil, etc.), tenen un coeficient de
conductivitat termica (y) entre 0,029 i 0,042 W/m °C i un
gruix que varia de 40 a 100 mm.

En general, es col'loquen contra els cabirons, fixant-les
amb potes d'ancoratge. Algunes plaques es poden clavar
directament sobre el suport de la coberta.

Una altra solució pot ésser la col'locació d'una placa de
guix i cartó amb barrera de vapor inclosa entre l'aYllament i
I'espai interior.

Se subministren amb paraments acabats o sense acabar.
Els paraments acabats asseguren i reforcen la rigidesa i la
resistencia mecanica de la placa i tenen alhora una funció
decorativa.

El parament esta constituit per una placa de guix encar-
tonat de 10 a 13 mm de gruix, una placa de fusta aglomera-
da, etc.

'-.

--
Les plaques per a aillar parets poden servir per a les cober-
teso

~
1 Material aiffant en plaques, amb o sense acabat
2 Plaques d'amiant-ciment
3 Uates de fusta
4 Contraffates de fusta
5 Cabirons de fusta
6 Ambit de ventilació

La utilització de plaques d'escuma de poliestire expandit
sense protecció adequada contra el foc no és aconsellable
pel perill que comporta en Gas d'incendi.

Industrial Química del Urumea
Fabricant Subministrador
Placa. IQUFOAM
Recinte Ind. Parellada. Nau 7-9
L'Hospitalet de Llobregat
(93) 338 87 62

Magdan, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador

I Travessa Industrial s/n! 
08902 L 'Hospitalet de Llobregat: 
(93) 355 11 10

Miret Metzeler, S.A.
Fabricant, Subministrador
Placa. TEJAPOR
av. Tarragona s/n
08720 Vilatranca del Penedés
(93) 8901011

Poliglas, S.A.
Fabricant, Subministrador
Placa. TECHOPAN
cra. de Barcelona 66
08210 Barbera del Vallés
(93) 7180052

Synthesia Española, S.A.
Fabricant, Subministrador
Placa. POLlURETAN REV.
c/. Compte Borrell 62
08015 Barcelona
(93) 32531 58

Uralita
Subministrador
Placa. ITECETEM
cra. Barcelona km. 137
08290 Cerdanyola del Vallés
(93) 6921500



7.5 Solucions combinades d'aoillament

Quan la coberta i els seus suports esta n en mal estat i
s'han de substituir, es pot utilitzar una solució "integral" en
forma de plaques que faci les funcions:
deis cabirons (suport de I'acabat);
d'a'illament termic;
de constitució de la solera;
de ventilació deis materials de coberta.

Aquests elements industrialitzats, un cap col'locats, són
suportats per I'estructura portant de la coberta, El material
d'a'illament, en general de poliestire, de poliureta rígid o de
fibres minerals Iligades amb morter de resines, ha de tenir
un gruix de 10 a 80 mm,

L'a'illament es pot protegir provisionalment de la pluja du-
rant I'execució amb una lámina de polietile,

Les mides deis cabirons i el gruix de I'a'illament es combi-
nen per a permetre la realització d'una cambra d'aire a la
cara inferior deis elements de coberta.

L'amplaria de les plaques acostuma a ésser de 0,6 m i la
lIargaria varia entre 2,5 i 3,8 m.

Els elements prefabricats es col'loquen en el sentit del pen-
dent, normalment sobre tres suports. L'estanquitat entre
els junts s'assegura amb bandes autoadhesives o encola-
des.

Interposició d'una pe¡;a emmotl/ada d'escuma de poliestire expandir entre
els cabirons i la teula plana.



7.6 Materials a"illants en forma de morters

L'aplicació d'aquests productes és possible sempre que
quedi assegurada I'adherencia del morter o la pasta a I'in-
tradós del suport de la coberta. Si aquest suport esta afec-
tat per la humitat, la pols, etc., aquesta adherencia queda
molt minvada, Tots aquests productes tenen I'avantatge de
disposar de sistemes mecanics d'aplicació a I'obra mitjan-
gant projecció, que són molt avantatjosos en grans super-
fícies, D'aquesta manera totes les heterogene'itats de I'in-
tradós de la coberta queden revestides d'una capa
uniforme, rugosa, no plana, que I'a"illa uniformement,

1 Sastre
2 Envanets de sostremort
3 Taulell ceramic encadellat
4 Morter aí'lIant
5 Teula arabiga

1 Sastre
2 Punta/s
3 Siga mestra
4 Cabirons
5 L/ates
6 Xapa plegada
7 Morter ai//ant
8 Pissarra



A"illament de terrats o de cobertes planes Les plaques acostumen a ésser d'1 ,25 m de Ilargaria i de
0,6 m d'amplaria, amb un gruix variable entre 20 i 80 mm.
Per a col'locar-les es procedira a I'eliminació de la protec-
ció existent, a la neteja del suport d'estanquitat i a la col'lo-
cació del nou a"illament i de la seva protecció.

L'a'illament termic d'un terrat es pot ter pel damunt o per
sota de la impermeabilització existent,

Quan el procediment és la substitució total de la impermea-
bilització, la solució és la mateixa que en el Gas d'obra
nava.

La intervenció pot ocasionar problemes d'estanquitat i per
tant és aconsellable confiar-la a una empresa qualificada.

Les plaques es col.loquen en sec en el Gas d'un revesti-
ment d'asfalt. En el Gas de nava impermeabilització, per
mitja d'una multicapa, és indispensable col. locar les pla-
ques d'ai'llament sobre una capa de mortero

Quan la impermeabilització esta en bon estat, es recorre a
la solució de coberta invertida. Aquesta tecnica té I'avan-
tatge d'ésser de facil aplicació i de reforc;:ar I'estanquitat
contra els xocs termics. En canvi té els inconvenients se-
güents:
Pes elevat de la protecció quan I'a'illament esta constitu'it
per plaques de poliestire, per a evitar que es moguin per
I'efecte del vent o de les pluges.

Quan la protecció és de graves el seu gruix ha d'ésserigual, 
si més no, al de I'a'illament (mínim de 5 cm),

Risc de degradació de I'estanquitat durant la posada a 1'0-
bra.

r..,

Dificultat pel que fa a I'evacuació de les aigües pluvials.

A continuació s'examinaran les dues families de productes
més importants que s'utilitzen en forma de plaques o per
projecció.

7.7 A"illament en plaques

Les plaques són d'escuma de poliestire obtingut per extru-
sió. La seva massa volumetrica és d'uns 35 kp/m3 i el seu
coeficient de conductivitat termica (y) en medi humit és de
0,031 W/m °G. El calcul del gruix de I'aillament s'ha de ter
en funció de les precipitacions locals.

La solució de coberta invertida és aplicable BIs terrats transitables i BIs no
transitables
1 Terrat transitable
2 Terrat no transitable



7.8 Escumes de poliureta

Les escumes de poliureta són productes que s'apliquen
per projecció. Els componenets surten d'una pistola dosifi-
cats i atomizats per a ésser estesos sobre la superfície que
s'ha de revestir.

Les escumes d'a'illament tenen una massa volumetrica
d'uns 50 kp/m3 i un coeficient de conductivitat termica (y)
de 0,03 W/m °C. És convenient ter referencia al risc d'e-
levació d'aquest coeficient per efecte de la saturació de
I'a"illament pel vapor d'aigua (condensacions).

Per a la posada a I'obra, cal aixecar previament la protec-
ció del sistema d'impermeabilització i procedir a una bona
neteja de la base i a una reparació de les lamines d'estan-
quitat desenganxades.

L'aplicació d'aquest producte s'ha de ter tenint en compte
condicions molt estrictes de temperatura:
El suport ha de tenir una temperatura entre 15 i 50 °C (no es
pot utilitzar el sistema per sota deis + 10°C).

Els components de I'escuma han de tenir una temperatura
al voltant deis 20 °C.

L'objectiu és obtenir una superfície tinal plana. L'aplicació
de I'escuma amb pistola requereix habilitat i, per tant, ho
haura de ter ma d'obra especialitzada.

El gruix total s'obté per addició de capes successives d'uns
15 mm cadascuna.

En general, el procediment no s'aplica sense la realització
previa de pendents entre 1'1 % i el 5 % necessaris perque
I'aigua circuli.

Projecci6 d'escumes rígides de poliureta
Aplicaci6 per /'exterior

L'escuma, una vegada col'locada s'ha d'acabar amb:
Una protecció per mitja d'un revestiment impermeable i
resistent als raigs ultraviolats.
Una protecció d'una capa de grava.



7.9 Morter a"illant en pendent

Quan sigui necessaria la correcció o una nava execució de
pendents es poden utilitzar morters amb granulats Ileugers
(perlita, vermiculita, etc.)

Formació de pendents amb molter aT/lant
1 Sege/lat de junts
2 Molter de presa
3 Impermeabilització
4 Molter aT/lant
5 Minve/l



Parets de fa~ana

A'illament de parets de fa~ana per la cara interior

L'a"illament a I'interior permet de respectar I'aspecte ex-
terior de la fa<;:ana i evitar la complexitat del tractament deiselements, 

com és ara finestres, baixants etc., la qual cosa
constitueix un avantatge molt important.

L'a'jllament, de 5 o 6 cm de gruix, s'encola a la fabrica
entre les dues plaques, de 10 mm cadascuna, amb I'even-
tual interposició d'una barrera de vapor,

La col-locació d'aquest "sandvitx" s'efectua per mitja d'una
estructura de fusta o d'acer formada amb Ilates verticals.

Quan ¡'a"illament porta barrera de vapor estara situada cap
a ¡'interior de I'habitatge, és a dir, de cara a I'atmosfera
calenta.En contrapartida, aquesta tecnica presenta certs incon-

venients en un habitatge existent:
No suprimeix els eventuals ponts termics entre les parets
exteriors i els sastres.

L'a'illament s'acabara rejuntant els sandvitx amb bandes
elastiques.

Redueix una mica el volum habitable. Els extradós a base de granulats de suro (obtinguts per
cocció al vapor) amb una densitat entre 95 kp/m3 i 130
kp/m3 (funció del grau de compressió i que en qualsevol
Gas és menor que la del natural), és el material més antic
deis del camp de I'a'illament,

Cal desplayar nombrosos equipaments: interruptors,
aparells de calefacció, canalitzacions.

Obliga a refer la decoració interior (pintures, papers, etc.).

7.10 A"illament amb plaques
La seva col'locació obliga a una preparació de la paret de
suport per mitja d'un revestiment de morter hidrofug de
ciment en proporció 1 :5, al qual una vegada sec se li apli-
cara una cola al mateix temps que s'aplica en una de les
cares de I'aglomerat de suro. Abans de procedir a I'acabat,
és recomanable la utilització d'una pintura asfaltica.

En els habitatges existents i sobretot en el ocupats, I'a"illa-
ment termic de les parets per la part interior es realitza molt
sovint superposant-hi un conjunt a"illant d'un parament o de
dos (sandvitx) "

Aquests conjunts esta n constitu"its per:
Una placa a"illant (poliestire expandit o extrusionat, fibres
minerals, escumes fenóliques o de poliureta) d'un gruix
entre 10 i 100 mm.

Una placa de parament gairebé sempre de guix encartonat
de 10 a 15 mm de gruix.

De vegades s'acompanya d'una barrera de vapor que és
imprescindible quan el material d'aillament és molt perme-
able al vapor (cas de la llana de vidre), o bé quan la utilitza-
ció del local fa necessaria la presencia d'aquesta.

Aquestes plaques "sandvitx" es prefabriquen per elements
de l'alQaria d'un pis i d'una amplaria d'1 ,20 m.

Altres ti pus d'extradós són fets a base d'encenalls de fusta
amb revestiment superficial per una cara a base de ciment
de magnesita.

Una alternativa a les plaques de I'extradós de tipus tra-
dicional, que tenen I'inconvenient del seu gruix, són les
plaques de plastics expandits d'un gruix de 3 a 6 cm amb
I'estructura formada per petites cel-lules tancades i una
densitat aproximada de 40 kp/m3- Les plaques es col-lo-
caran per mitja d'un adhesiu aplicat amb corró sobre un
soport sec i neto El seu acabat superficial pot ésser el paper
pintat, la pintura, etc.

No és adequat quan pot estar en contacte amb productes
que contingin dissolvents organics.

Una solució intermedia, quant al gruix de les plaques, és la
utilització del vidre cel-lular que dóna solucions amb
gruixos de I'ordre deis 3 cm. S'aplica directament sobre la
paret suport i utilitza morter de guix o emulsions asfaltiques
amb ciment com a enduridor.

""~\;;.,,,,; ;~,;:':::; ;;... :~~,:::~~:-;~~~~..
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Es fixen al suport encolant-les amb morter-cola, cosa que
implica una preparació del suport per a millorar-ne I'adhe-
rencia. També es poden collar clavant-les sobre una es-
tructura de fusta o d'acer fixada previament a la paret.

Els plafons sandvitx per a doblar o adossar solament es
diferencien deis anteriors per la presencia de dues pla-
ques de parament en Iloc d'una.

~
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1 2 3

1 Quan ja existeix un aYllament termic, cal assegurar millor una ventilació
entre aquest i el taulell
2 Quan l'aYllament disposa d'una barrera de vapor, cal vetllar que aquesta
sigui situada cap a l'interior de la cambra
3 Si el plafó de l'extradós incorpora l'aYllament, cal assegurar que existeix
una certa ventilació entre la paret i el plafó.

Tipologia de I'extradós
1 Extradós directe
2 Extradós directe arl/ant termic
3 Extradós semidirecte
4 Extradós semidirecte arl/ant termic
5 Extradós semidirecte arl/ant acústic
6 Extradós autoportant arl/ant acústic i termic.

~:r4~~~~~~~~~~~~~
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7.11 A"illament amb pastes i morters

La utilitz~ció de pastes i morters de granulats Ileugers (per-
lita, vermiculita, arlita, etc.) amb els additius necessaris per
a facilitar la seva aplicació pot ésser una altra tecnica que
millori I'a'illament termic de la fal;:ana per la part interior.

L'avantatge més important d'un revestiment continu res-
pecte a un sistema de plaques és la no existencia de junts.

El gruix recomanable és de 4 cm.

Aquest tractament comporta a la vegada una millora res-
pecte a I'a'illament acústic i a la protecció contra el foco

Cotegram, S.A.
Fabricant, Subministrador
C/. Parcerises 28, 2n.
08014 Barcelona
(93) 3320541

Tecnicas Aerograficas, S.A.
Fabricant, Subministrador
C/. Vallirana 63 Baixos
08006 Barcelona
(93)2188614

Asfaltex
Fabricant, Subministrador
Morter alllant. TERMITA
G/. Angli 31
08017 Barcelona
(93) 204 49 00

Comercial de Perlita Expandida, S.A.
Fabricant, Subministrador
PERLESCA
G/. Muntaner 400, 4t. 2a.
08006 Barcelona
(93) 323 50 05



A"illament de parets de fa~ana per la cara exterior

Al revés que I'a'illament a I'interior, I'a'illament de parets a
¡'exterior permet:
No haver de desallotjar els ocupants durant I'operació.

Per regla general no és necessaria la barrera de vapor,
pero si es tracta d'un a"illament de fibra mineral, s'ha d'es-
tudiar la migració de vapor d'aigua per a decidir si cal o no
una barrera de vapor a la cara calenta de I'a'illament ,

Els defectes de planor del suport no poden ésser en cap
Gas de més d'un centímetre, perque no podrien ésser com-
pensats, La compensació ve limitada per les possibilitats
de variació del gruix de I'a'illament,

Suprimir els ponts termics (paret-sostre).

Modificar la inercia de les parets.

Protegir les parets contra les variacions termiques.

D'altra banda hi ha problemes amb:
Els brancals i les Ilindes de finestra.

Els sistemes d'evacuació d'aigua.

7.12 Revestiments multicapa

Aquest grup inclou dues classes de procediments:
Els procediments anomenats de "primera generació", que
són els menys nombrosos, utilitzen un revestiment hi-
draulic armat amb una xarxa metal.lica.

Els procediments de "segona generació ", que utilitzen un
revestiment organic prim armat amb una xarxa de fibra de
vidre plastificada.

Aquests 

sistemes poden aplicar-se en gruixos importantsde 
60 a 80 mm i permeten obtenir uns nivells alts d'a'illa-

mento

L'adopció de qualsevol deis dos sistemes implica que I'es-tuctura 
pugui su portar sense risc I'augment de sobrecarre-

gues que comporta el procediment, sobretot en el Gas deis
de primera generació.

1 Sastre
2 Paret de faqana existent
3 Giment adhesiu
4 Placa aillant
5 Resina d'emprimació
6 Xarxa d'armadura
7 Resina d'impregnació
8 Acabat /lis o rugós

Gairebé sempre, s'utilitza el poliestire expandit com a a"illa-ment, 
el coeficient de conductivitat termica (y) esta com-

pres entre 0,039 i 0,042 W/m aG.



7.13 Doble fa~ana

I

Sota aquesta definició s'agrupen un conjunt de sistemes
constitui'ts per:
Una pell exterior d'elements manufacturats, generalmentprims, 

fixats sobre una estructura. 1

2

3

4

~

Una estructura fixada mecanicament a la paret de suport.

Un ai'lIament col'locat sobre la paret i entre els perfils de
I'estructura més una cambra d'aire ventilada entre I'ailla-
ment i la pell exterior.

És important que I'aillament aplicat sobre la paret no es
mogui durant el temps de vida de I'obra. Es fixara amb
mitjans mecanics o s'encolara directament (s'haura, per
tant, d'assegurar la durabilitat de la cola).

El sistema permet d'obtenir nivells d'ai'llament elevats amb
un gruix de material de I'ordre deis 100 mm. Pero aquest
gruix pot crear problemes amb les fixacions perque les
allunya i per tant augmenta els esforgos sobre aquestes i
sobre el suport.

5

La cambra d'aire assegura diferents funcions:
Ventilació de la cara posterior de les peces, cosa que per-
met la disminució de la temperatura per fort que sigui I'as-
solellament i evita les condensacions. Formació darrera de
I'aplacat d'una zona d'igual pressió que impedeix que el
vent porti I'aigua cap a la paret de suport.

L'a"illament més utilitzat és el de llana de vidre en plaques
semirígides que té un coeficient de conductibilitat termica
(y) d'uns 0,04 W/m aG.

1 4

1 Aplacat de revestiment de faqana
2 Fixació mecánica de l'aplacat
3 Cambra d'aire ventilada
4 Producte ail/ant
5 Paret existent



7.14 Plaques prefabricades risc de fissuració per cisallament en I'operació del reglejat.

Són productes complexos, manufacturats, d'alumini i po-
liestire o d'acer i poliureta, semse cambra d'aire i fixats a la

fa9ana.

7.15 Morter a"illant

El gruix de cada aplicació sera de 2 a 4 cm. En general,
també es pot fer un segona aplicació el mateix dia per tal
d'obtenir un gruix de 4 a 6 cm. Al cap d'uns quants dies,
s'aplicara damunt del morter a'illant una capa d'acabat d'a-
glomerant hidraulic o organic.

L'acabat va destinat a protegir mecanicament el morter a"j-
lIant, i assegura I'eficacia termica del morter, en permet
I'assecament i conserva alhora la seva higrometria normal.

El coeficient de conductivitat termica deis morters a'illants
és d'uns 0,12 a 0,16 W/m aG.

Amb aquest nom es designen tata una serie de morters
que utilitzen com a granulat boletes de poliestire expandit o
flocs de llana de vid re. Aquests morters es comercialitzen

ja preparats.

Les condicions d'aplicació i de preparació d'aquests pro-
ductes són molt precises i condicionen les prestacions ter-
miques una vegada col.locat el material. Els morters a'illants no proporcionen el mateix a"illament

que s'aconsegueix amb les tecniques que utilitzen material
a"illant, ja que, generalment, no es poden aplicar gruixos
molt importants a causa deis problemes que tenen les
obertures, Per aquest motiu, aquesta tecnica només es poi
tenir present en el sentit de millora o de complement de
I'a'illament termic.

El morter sec té un pes específic d'uns 200 kg/m3, la quan-
titat d'aigua a afegir ha d'ésser molt precisa i rigorosament
respectada. La paste rada es tara d'uns 3 minuts, una du-
rada més curta donaria una mescla massa densa amb un
coeficient de conductivitat termica més elevat, pero amb el



A"illament termic de parets amb cambra d'aire En el cas de cambres no accessibles sera necessari ter
forats en una de les parets, generalment la interior, i injec-
lar I'a"illament en orri o bé escumes elaborades i expan-
dides "in situ".

És indispensable, abans de la intervenció, assegurar-se de
la capacitat portant de I'enva contra les pressions a que
estara sotmes tant durant la injecció com durant I'endu-
riment.

La dob!e paret amb cambra d'aire, normalment no venti-
lada, és una solució constructiva emprada actualment a la
majoria d'habitatges. Per tant, és possible de realitzar
l'aYllament termic reblint la cambra d'aire amb materials a.j-
lIants en orri (granulats) o escumes.

Aquest procediment, en igualtat de condicions, millora les
característiques termiques de la paret, igual que I'aillament
a !'interior. La tecnica de I'a'illament termic per rebliment s'ha d'aplicar

havent resolt previament alguns punts, com és ara I'estan-
quitat de les cambres en contacte amb les caixes de per-
sienes sortides de ventilació, etc" i la protecció adient de
les connexions electriques a ti de no permetre el contacte
entre I'a'illament i els tils electrics,

En canvi, n'empitjora I'estanquitat contra la pluja i en mo-
difica el seu regim higrotermic, cosa que fa possible I'apari-
ció d'una fissuració per retracció, en parets de gruix insufi-
ciento

7.16 Impulsió d'a"illants granulats

En general són productes de petita granulometria (poliesti-
re, vermiculita, arlita, llana de vidre, etc.)

Per tant, es considerara aquesta solució quan:
La paret exterior tingui un gruix mínim (> 15 cm).

Les condicions d'exposició a la pluja no siguin molt fortes o
la paret estigui revestida exteriorment.

La cambra d'aire tingui un gruix mínim de 3 cm.

En el Gas de cambres d'aire accessibles per la part alta, la
solució consistira a reblir-les, per gravetat, amb materials
d'ai'llament granulats.

La posada a !'obra és simple: I'a'illament és introdu.it en un
dip6sit prove'it d'un aero-injector que I'impulsa a pressió
molt baixa dins la cambra d'aire per mitja d'una manega,
generalment transparent, per a poder seguir I'operació.

Per a aconseguir un rebliment regular, és necessari contro-
lar-lo per mitja de sondeigs,



Les densitats aproximades de la mescla d'urea-formol són
de 10 a 15 kp/ m3 i les de les escumes de poliureta de 30 a
90 kp/m3,

7.17 Escumes injectades

Les escumes injectades són generalment escumes de po-
liureta o d'urea-formol. Les de poliureta tenen I'inconve-
nient que per la seva expansivitat tendeixen abombar i
reventar els envans.

El material d'injecció compren: un compressor, dos re-
cipients per a I'emmagatzematge deis productes a mesclar
(resina i catalitzador) una pistola d'injecció i aparells de
control i de reglatge.

Per a procedir a la injecció, igual que en el cas deis a'ílla-
ments amb granulats, s'han de ter forats d'un diametre
entre 20 i 35 mm, cada metre i a portell. A la part alta de la
paret s'hi practicaran uns forats de 10 mm de e¡, per a
controlar I'operació.

El coeficient de conductivitat termica (y) varia entre 0,029 i
0,035 W/m °C per a les escumes de poliureta i entre 0,036 i
0,0044 W/m °C per a les escumes d'urea-formol.El rebliment de la cambra d'aire es realitza comenQant pels

forats de la part inferior. Cadascun deis quals s'injecta fins
que I'escuma apareix pel forat del costat. Cal identificar els
forats amb números que a la vegada indiquin I'odre de la
injecció, cosa que facilita I'operació.



A"illament de sastres La posada a I'obra depen de condicions, com és ara I'ac-
cessibilitat, I'existencia d'una connexió, d'aigua, etc.

L'a"illament de sastres que donin a I'exterior (passatges
oberts) o a un local no calefactat (sostres sanitarrs, caves)
es fara per sota quan sigui possible. La intervenció, doncs,
poi ésser molt simple ja que no afectara locals ocupats i els
sastres es conservaran tal com són.

Els suports han d'ésser secs i sense greix. En Gas de dubte
respecte a I'edat del suport és recomanable de realitzar
una capa d'ancoratge per mitja de resines. La projecció
sobre una superfície pintada s'ha de fer, després del de-
capatge i de la realització posterior d'una capa d'ancorat-
ge. Mentre dura la projecció, la temperatura ambient no
haura d'ésser inferior als 5 aG.

El gruix normal d'aquestes projeccions varia entre 10 i 60
mm. Per a gruixos inferiors a 50 mm I'aplicació s'efectua
d'una sola vegada. Més enlla deis 50 mm seran neces-
saries dues o més aplicacions, amb col'locació d'una ar-
madura de reforl;:.

Aquest ti pus d'intervenció pot comportar:

La posada a I'obra de plaques o de complexos a"illants,

La projecció d'un morter a'illant,

La projecció de fibres minerals o d'escumes.

Deis dos primers procediments ja se n'ha parlat anterior-
mento La projecció de fibres o escumes presenta I'avantat-
ge d'adaptar-se a la forma més o menys complicada del
sostre i de constituir a la vegada un revestiment continuo

7.18 Projecció de fibres minerals

Encara que tenen un pes especifíc d'uns 200 kp/m3 pre-
senten una bona resistencia mecanica. Si els productes no
porten enduridor, és convenient de protegir la mescla amb
un enduridor a la segona passada. Si es vol, es pot donar
un aspecte rugós a la superfície.

7.19 Projecció d'escumesEls materials utilitzats en aquest procediment són una
mescla de fibres minerals, lIigants secs i, eventualment,
additius destinats a millorar-ne les qualitats o a afavorir-ne
la posada a I'obra. Les mescles es preparen a la fabrica i
són lIiurades a peu d'obra generalment en sacs, i a punt
d'utilitzar.

Com en el Gas deis terrats, les escumes projectades són de
poliureta. Per tant la col.locació i les precaucions que s'han
de tenir en compte són les mateixes que s'han esmentat en
el capítol corresponent a terrats o cobertes planes.

Els coeficients de conductivitat termica d'aquests produc-
les, una vegada aplicats, són d'uns 0,05 W/m °G.

Generalment, per a complir la normativa contra el foc, cal
aplicar un revestiment que en millori la resistencia.



7.20 Fixació deis productes a"illants En el Gas d'a"illaments a I'interior (complex cartó-guix- ai'lla-
ment) morters adhesius de guix amb additius.

En el Gas d'a"illaments a I'exterior:
Morters-coles de Iligants sintetics i d'un 15 a un 30 % de
ciment pórtland.

La posada a I'obra d'un a'illament encolat implica una pre-
paració previa del suport. La superfície que s'hagi d'enco-
lar ha d'ésser neta, sense pols ni humitat.

Tant si I'ai'llament s'ha col'locat a I'interior com a I'exterior
de la paret, és necessari I'estudi de I'acabat existent (guix,
morter hidraulic, etc.).

Els productes generalmerTt utilitzats són per fixació me-
canica o adhesiva.

Coles de base hidraulica reforgades amb resines viníli-
queso

Productes de base bituminosa.



A"illament acústic deis tancaments La col.locació d'aquests elements ha de realitzar-se evitant
al maxim les unions rígides entre paret i placa per a impedir
la transmissió de vibracions, per tant la fixació adherida
sera preferible a la clavada, i al mateix temps es procurara
que els junts disposin, pel mate ix motiu, d'elements flexi-
bles.

El confort acústic és un deis aspectes més complexos en el
camp de I'edificació. En el cas de la rehabilitació, aquesta
complexitat es pot veure agreujada pel conjunt de condi-
cions existents, la majoria de les quals no afavoreixen la
consecució d'aquest confort. Per a aconseguir un més alt grau d'a'illament, cal augmen-

tar la complexitat de I'element a afegir, amb la realització
d'una "cambra sorda" mitjangant dos gruixos d'a'illament
que tanquin la cambra d'aire.

2

Per a determinar els sistemes de millorament de la capaci-
tat d'a'illament acústic,cal classificar en primer Iloc els tipus
de sorolls a tenir en compte en el cas deis habitatges: d'u-
na banda, els considerats "aeris", produ"its a I'exterior de
I'habitatge o en espais interiors ve"ins, i de I'altra, els "d'im-
pacte" produ"its en elements separadors d'espais o pel fun-
cionament de les instal"lacions i I'equipament comunitari o
particular i finalment els de "resso", produ"its a I'interior de
la pec;:a,

Genericament, s'ha de recordar que la bondat deis ma-
terials emprats amb aquesta finalitat esta en el seu pes
elevat i la seva baixa rigidesa dinamica,

7.21 Sorolls produ"its a I'exterior de I'habitatge

Quan el soroll es produeix a ¡'exterior de I'edifici, les actua-
cions de millora han d'anar destinades a impedir-ne la pe-
netració a I'interior.

Els tancaments verticals exteriors es componen de parts
massisses i obertures envidrades. És important recordar
que la millora acústica d'un tancament, en el qual hi ha
zones de diferent capacitat d'ai'lIament acústic (parets i fi-
nestres) , augmenta pel cap alt 10 dBA per sobr~ del nivell
d'ai'lIament de la part acústicament més feble. Es a dir, la
millora de l'ai'llament d'un tancament exterior no pot limitar-
se a una de les parts sinó que, perque esdevingui efectiva,
s'ha de ter una actuació conjunta.

Com que el tema de I'a'illament de les finestres es tracta en
un altre capítol, es consideraran només les parets ex-
teriors,
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Partint de la base que I'a"illament maxim R d'una finestra
esta al voltant de 35-40 dBA i que, en la majoria de parets
exteriors, aquest a"illament esta per sobre deis 40 dBA (en
un interval 40-60 dBA), si a més a més es té en compte que
la NBE-CA-82 recomana que els nivells maxims d'immissió
Leq estiguin entre 30-50 dBA i els sorolls exteriors es
mouen en una banda de 60-90 dBA, hom concloura que la
paret necessita poques millares pel que fa a I'a"illament
acústico En tot cas, caldria actuar en els recorreguts secun-daris, 

pero aixo és de difícil realització en elements exis-
tents.

No obstant aixo, si pels alts nivells de soroll exterior cal
augmentar aquest ai'lIament, s'ha de recórrer a la col'lo-
cació d'elements per la cara interior de la paret i a la inclu-
sió de materials específics a les cambres d'aire inter-
medies. Tot el que sigui enderrocar part de la paret per a
modificar-ne ¡'estructura formal ja passa a formar part de
les obres de nova edificació.

1 Aplicació d'una capa d'emprimació per bandes
2 Aplicació de punts adhesius
3 Presentació i col.locació del complex aillant
4 Aplomat i anivellat aplanat

Les solucions disponibles són les plaques compostes d'un
suport rígid, amb una massa entre 10 i 30 kg/m2, i d'un
entramat de fibres de llana mineral o vegetal d'uns 5 cm de
gruix.

El grau de millora aconseguit esta en funció de l'ai'llament
inicial de la paret, 'i és per aixo que s'aconsegueixen més
augments a les parets interiors separadores (ai'llament
inicial baix) que en les parets exteriors (ai'llament més alt).



Barcelona Amco, S.A.
Subministrador
G/. Joan Maragall 29-31
17800 0101
(972) 262417

Barcelona Aiconsa
Subministrador
c/. Sicilia 257
08025 Barcelona
(93) 257 64 04

Barcelona Arnau, S.A.
Subministrador
Placa. POLlGLAS
av. Roma 146
08560 Manlleu
(93) 85111 00

Barcelona A.illaments Jackson, S.A.
Subminitrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Gran Via de les Corts Catalanes 604
08007 Barcelona
(93) 301 9654

Barcelona A.illaments Lluis
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Placa. POLlGLAS
pg. Olot 98
17005 Girona
(972) 23 52 44

Barcelona Atycsa Conj.
Subministrador, Aplicador
Residenc. Gran Via, bloc D, casa B
08908 L 'Hospitalet de Uobregat
(93) 332 80 50

Barcelona A"illaments Piata

Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Placa. POLlGLAS
Grao de Vic 279
08240 Manresa
(93) 8733187

Barcelona A"illaments Ryme, S.A.
Subministrador, Ap/icador
c/.Valencia 70
08015 Barcelona
(93) 325 00 62

Barcelona Aymerich y Munich, S.A.
Subministrador
G/. Antoni Gaudí 2
08350 Arenys de Mar
(93) 79211 00

Barcelona Biguetes Cosme
Subministrador
ISO VER
Grao de Gerp
25600 Balaguer
(973) 445572

Barcelona Casa Muns, S.A.
Subministrador
pl. Ramon Berenguer IV s/n
25005 Lleida
(973) 237936

Barcelona A"illaments, S.A.
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Placa. ARMSTRONG
Placa. POLlGLAS
c/. Pau Casal s 43-45
17190 Salt
(972) 236861

Barcelona Catalana d' Aoillaments Termics
í Acústics, S.A.

Subministrador, Aplicador
c/o Roger 66-68
08028 Barcelona
(93) 3301423

Barcelona A"illaments Termics
i Acústics Portas, S.A.
Subministrador, Aplicador
c/" Llarg 32" ap" 241
17300 Blanes
(972) 330941

Barcelona A"illaments Vinco, S.L.
Subministrador
Rambla Nava 90
43003 Tarragona
(977) 236104

Barcelona Comercial Querol, S.A.
Subministrador
ISO VER
av. Sant Vicenc;: 28-37
43700 El Vendrell
(977) 660992

Barcelona Comercial Villalba, S.A.
Subministrador
ISO VER
G/. Alcalde Joan Beltran s/n
43202 Reus
(977) 31 1202

Barcelona Coral, S.A.
Subministrador, Aplicador
c/.Pere IV 200
08005 Barcelona
(93) 309 65 00

Barcelona A"illaments Vinco, S.L.
Subministrador
Placa. ISO VER
av" Infanta Carlota Joaquina 123, 5é
08029 Barcelona
(93) 3222711
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Barcelona Jesus Torbado
Subministrador
av. Central 46
08840 Viladecans
(93) 6580190

Barcelona Coyre
Subministrador
Placa. ISO VER
Placa. POLlGLAS
c/. Vilanova 2
08110 Montcada i Reixac
(93) 564 35 02

Barcelona Cristales Barnolas, S.A.
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
c/.Dr. Junyent 9
08500 Vic
(93) 885 08 00

Barcelona Jose Querol Roda, S.A.
Subministrador
ay. Pral de la Riba 15
43001 Tarragona
(977) 21 2068

Barcelona Josep Fíguls Canals
Subministrador
c/.Cescomes 14
08692 Puig Reig
(93) 838 08 67

Barcelona David Aislamientos, S.A.
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Placa. ISOPAN
Placa. ROOWOL
c/. Sant Julia de Ramis
17481 Girona
(972) 211845

Barcelona La Veneciana Catalana, S.A.
Subministrador
ISO VER
cra. Girona-Palamós km 6,4. Poi. Ind.
17460 Celra
(972) 492308

¡ Barcelona Francisco Morros Prat
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Placa. ROCALLA
Placa. ASLAND
cra. Manresa 35
08660 Balsareny
(93) 839 60 36

Barcelona La Veneciana Catalana, S.A.
Subministrador
ISO VER
Grao Tortosa km 12,3
43896 L'Aldea
(977) 450260

Barcelona Fuster Esteba, S.A.
Subministrador
Placa. ISOVER
Grao Sant Feliu de Guixóls
17004 Girona
(972) 20 69 40

Barcelona Imad, S.A.
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
Placa. PLADUR
C/. Cobalto 178
08907 L 'Hospitalet de Llobregat
(93) 3380316

Barcelona Internacional de Techos, S.A.
Subministrador
Placa. ROCKFON
c/. Bailén 92-94
08009 Barcelona
(93) 231 4800

Barcelona La Veneciana, S.A.
Subministrador, Aplicador
Placa. ISOVER
c/. Torrent Estadella 183-191-192
08030 Barcelona
(93) 34551 50

Barcelona Lluis Boixareda
Subministrador
ISO VER
c/. Industria 3
08670 Navés
(93) 8390358

Barcelona Lluis Jané Parcerisa
Subministrador
Grao Solsona-Manresa km 31,3
08216 Cardona
(93) 869 23 00

Barcelona Mampar, S.A.
Subministrador, Aplicador
Placa. ISO VER
c/.Huelva 42
08020 Barcelona
(93) 3078558

Barcelona Isotécnica, S.A.
Subministrador, ApliGador
G/. Montblanc 60
43006 Tarragona
(977) 541812 Barcelona Manuel Villartes Linares

Subminis tra dar, Aplicador
G/. Santiago Rossinyol 46
08397 Pineda de Mar
(93) 76251 01

Barcelona Jaume Valldepérez
Subministrador, Aplicador
ISO VER
G/. Tirso de Molina 3
43520 Roquetes
(977) 500310

Barcelona Materials A.illants Tarragó
Subministrador, Aplicador
Placa. ISOVER
c/. Dr. Zamenhof 20
08240 Manresa
(93) 8734644





7.22 Sorolls produ"its en espais interiors ve"ins 7.23 Sorolls d'impacte

Aquests sorolls són els que provenen tant de peces situa-
des al mateix habitatge com de les situades en habitatges
o locals ve"ins (horitzontalment o verticalment)"

Els elements separadors entre aquests espais ve'ins, prin-
cipalment entre vei'ns horitzontals, són de poc pes i normal-
ment de gran rigidesa, Si és difícil I'augment de pes de
I'element separador, caldra recórrer a les tecniques utilitza-
des per a les parets exteriors,

En el Gas deis elements separadors horitzontals, el pes
propi d'aquests garanteix un a'illament contra el soroll aeri
R entre 45 i 55 dBA, en principi suficient per als sorolls que
es produeixen normalment, Altrament caldra realitzar les
actuacions necessaries per a aconseguir una disposició
semblant a la deis elements verticals, i disposar una cam-
bra sorda per sota del sastre amb una unió poc rígida,

Són els sorolls produ.its per percussió sobre un element
separador (generalment sastres, en els habitatges), que es
transmeten per vibració. S'inclouran també aquells sorolls
produi"ts per instal.lacions o serveis, generals o particulars
de I'edifici i I'habitatge, les vibracions deis quals es trans-
meten mitjanQant les fixacions que els uneixen a I'edifici.

Per raó de la seva propagació, els sorolls d'impacte es
transmeten millar com més homogeni sigui el mitja, per tant
caldra actuar per tal de provocar una desolidarització deis
components del sastre.

La NBE-CA-82 determina que el nivell de soroll d'impacte
normalitzat Ln a I'espai receptor no ha d'ésser més gran de
80 dBA. En funció d'aquesta dada i de la qualitat de I'e-
lement separador caldra escollir un material amb I'índex
adequat de millora contra els sorolls d'impacte. El mercat
ofereix materials per a aquesta funció que aporten una mi-
llora de 10 a 20 dB.
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Material alllant
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3
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Material alllant
1 Sócol d'acabament
2 Banda e/astica d'acord amb els paraments verticals
3 Terra flotant
4 Lamina d'aTflament acústic contra f'impacte
5 Terra primitiu

':':;';,::::::,::.::;:":~',':,';'.::.',::::,".'.:':'~:'::~:;::::'.::::',::;:,~'::,:,,:,:.::,'..'::;''.'.,,",", _Materiala'illant
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Incidencies en la soluci6 d'un terra flotant
1 Ail/ament de conductes que recorren /'edifici pel paviment
2 Conductes que perforen el paviment
3 Encontre entrepeces de material ail/ant entre /'element portant i el pa-
viment.



Les actuacions per al millorament d'aquestes prestacions
es poden realitzar, genericament, de dues maneres.

Intervencions per sobre del paviment existent mitjanQant la
col'locació de materials que amorteixen el cap directe (tex-tils, 

plastics, fusta).

La col'locació caldra ter-la incloent entre el paviment i el
nou material un element separador (feltre, lamines de po-
lietile expandit, etc) per tal d'augmentar I'efecte previst,
sobretot en plastics i parquets.

~' IL'altre ti pus d'intervenció es realitza col'locant un element
separador entre I'element portant i el pavimento Aquest
element pot ésser de poliestire, polietile expandit o es-
cumat, etc. És important la realització de socols del mateix
material per a impedir els recorreguts secundaris.

Ai'lfament de conductes de calefacció que circulen pel paviment



7.24 Sorolls produ"its a I'interior d'una pe9a

En el cas que la fant de sarall es trabi dintre de la mateixa
pega a espai, i el nivell de sarall na pugui ésser disminui't, a
tat i ésser baix sigui malest per a I'activitat que s'hi desen-valupa, 

cal actuar per tal que els paraments I'absarbeixin a
evitin la seva prapagació.

La cal.lacació d'elements ai'llants en sastre i parets és el
metade més camú d'actuació.

Armstrong World Industries
FabriGant, Subministrador
G/. Aragó 281, 5e. 1a.
08009 Barcelona
(93) 2158776

Industria Corchera Bertrán, S.A.
FabriGant, Subministrador
G/. Cases Noves 59
17200 Palafrugell
(972) 300350

Isopan, S.A.
Subministrador
C/. Maestro Nicolau 27
08021 Barcelona
(93) 2007599

Corchos Ges, S.A.
Subministrador
Grao Vilademat
17200 Palafrugell
(972) 30 03 50

IIlbruck España, S.A.
Fabricant, Subministrador
pl. Gala Placidia 5-7 (Ed. autopistas)
08006 Barcelona
(93) 238 07 38



7.25 Sorolls produ"its per aparells i instal.lacions

Pel que fa als sorolls deis equips i les instal'lacions hi ha
dues solucions: la col'locació de materials separadors a"j-
Ilants, quan es tracta d'elements que travessen parets i
sastres, o la col'locació de sistemes antivibratoris en els
elements de subjecció, tant directa com indirecta, d'apare-
lis, conduccions, guiatges, etc.

9 Lamines amoltidores
10 Cabina insonoritzada
11 Revestiments absorbents
12 Mampares acústiques
13 Sastres absorbents
14 Miralls acústics
15 Silenciadors

1 Portes acústiques
2 Suports e/astics
3 Cabines aillants
4 Cels rasos ail/ants
5 Parets ail/ants
6 Terra flotant
7 Cortines -estafes acústiques
8 Pantal/es absorbents



Millora de les prestacions de les
finestres

de la massa, tot i que per a nivells de sorolls no gaire alts,
els vid res dobles emprats per a I'a"illament termic poden
ésser d'utilitat, ja que realment ofereixen un grau d'a"illa-
ment superior del que ofereix el vidre senzill que es vol
substituir (un vid re de 8 mm de gruix dóna un a"illament de
30 dBA, dos de 4 mm amb cambra de 12 mm, 27 dBA)" En
tot Gas, és aconsellable que les dues lamines del doble
vidre siguin de diferent gruix per tal d'evitar els fenomens
de ressonancia"

L'a'illament acústic pot variar entre 27 dBA i 33 dBA per a
cambres d'aire entre 12 mm i 15 mm, i gruixos de 4 + 4
mm a 10 + 5 mm.

En el cas de cambres amb gasas pesants, en camparació
amb gruixas i amplaries iguals, els valars es mauen en
I'interval de 35 dBA a 43 dBA.

La substitució d'un tipus de vidre senzill per un altre de
doble fa necessaria I'adaptació deis batents a causa del
diferent gruix del doble vidre (per a cambres de 6 mm els
gruixos poden anar de 14 a 26 mm), i també la revisió de
les frontisses, ja que I'augment de pes és considerable (pot
arribar a triplicar-se).

Les finestres i les balconeres han de permetre un conjunt
de funcions essencials (comunicació visual, il'luminació),
tot protegint I'habitatge de les agressions exteriors (fred i
calor, soroll, pluja, etc.).

És ben cert que la majoria d'edificis que necessiten una
actuació de rehabilitació tenen finestres i balconeres que,
per la qualitat deis materials o per la manca de mante-
niment no poden aterir les condicions necessaries per a la
prestació de determinats serveis. Ni cadascun deis ma-
terials per separat (fusta de bastiment i fulles o vidre), ni les
unions entre ells Uunts fusta-fusta o fusta-vid re) , poden ga-
rantir, sense millora, les condicions de confort que els ha-
bitatges requereixen.

Per tal d'aconseguir aquesta qualitat cal recórrer a di-
ferents tecniques. La substitució del vidre existent per un
de doble, per a la millora del confort termic, la col'locació
d'un vidre més pesant, per al confort acústic, I'aplicació de
productes que controlin el pas de I'energia calorífica o que
millorin I'estanquitat, etc. Aquests són, entre d'altres, al-
guns sistemes per a millorar les prestacions d'aquests
elements.

L 'a"illament termic i acústic

El millorament del coeficient de transmissió termica es ba-
sa fonamentalment en actuacions sobre la part envidrada,
ja que es considera que aquesta ocupa el 70 % del forat
amb elements de fusta i el 80 % amb elements metal'lics.

Aquest millorament es pot aconseguir mitjanc;:ant diversos
procediments: la substitució de I'envidrat per un doble vi-
dre, la col'locació d'un contraenvidrament o d'una segona
finestra.

Aquests mateixos procediments emprats per a millorar I'a'i-
Ilament termic deis tancaments d'obertures serveixen, en
diferent grau, per al millorament de les condicions acústi-
queso És necessari assenyalar que I'aoillament acústic teoric
que es pugui aconseguir dependra en gran mesura de la
qualitat del bastiment i deis fulls de I'element de tancament
pel que fa a la seva permeabilitat al pas de ¡'aire. L'existen-
cia de la classificació en A-1, A-2, A-3, segons es deter-
mina a la norma basica NBE-CA-8, permetra de garantir
aquesta qualitat.

7.26 Doble vidre
2

El doble vidre és un envidrament a"illant, constitu'it per dos
vidres que tanquen una cambra d'aire deshidratada i sege-
liada hermeticament,

3
4

5
6

L'a"illament termic aconseguit es tradueix en una reducció
del coeficient de transmissió termica que comporta la dis-
minució de les perdues de calor, I'elevació de la temperatu-
ra superficial del vidre, la disminució de I'efecte de paret
freda i la reducció de les condensacions.

El valor de k (kcal/h m °C) pot passar de k = 4,9 per a un
envidrament senzill, a k = 2,9 per a un doble vidre amb
cambra d'aire de 6 mm i pot arribar a k = 1,8 amb doble
cambra d'aire.

1 Uunes: incolora o de color, transparent o translúcida
2 Cambra d'aire
3 Separador d'alumini
4 Primera barrera
5 Tamís molecular deshidratant
6 Segona barrera

Pel que fa a l'ai'lIament acústic cal recordar que la propietat
física que determina la capacitat d'ai'llament és la massa,
conjuntament amb la rigidesa dinámica. És per tant,
evident que la millora acústica ha de basar-se en I'augment
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Cristaleria gasa
Subministrador, Aplicador
av. Sant Vicen<;: 38
43700 El Vendrell
(977) 660865

Aislamientos Térmicos en Vidrio, S.A. Poi. Radium.
Fabricant, Subministrador
AISLATERM
G/. José Trueta, nave 15
08400 Granollers
(93) 849 57 05

Cristaleria Tarragona
Subministrador, Aplicador
G/. Sevilla 9
43001 Tarragona
(977) 21 0522

Central Vidrera del Ebro, S.A.
Subministrador, Aplicador
Poi- de Francolí, parcel-la 18
43006 Tarragona
(977) 54 03 00

Cristal Molins
Subministrador, Aplicador
av. Barcelona 149
08750 Molins de Rei
(93) 66847 54

Cristaleria Vasco-Catalana, S.A.
Subministrador
cra. del Mig 155
08907 L 'Hospitalet de Uobregat
(93) 33531 95

Cristalerias Gerona, S.A.
Subministrador, Aplicador
C/. Bisbe Lorenzana 41
17002 Girona
(972) 20 29 90

Cristaleria Canadell, S.A.
Subministrador; Aplicador
cra. Bessalú-Roses km 24,4
17740 Vilafant
(972) 50 68 00

Cristaleria Costa Brava
Subministrador, Aplicador
Grao Santa Cristina s/n
17250 Platja d'Aro
(972) 81 8215

Cristales
Subministrador, Aplicador
Diagonal av. Diagonal 319
08009 Barcelona
(93) 2583493

Cristales Guasch, S.A.
Subministrador
c/. Marqués de Barbera 17
08801 Barcelona
(93) 3023282

Cristaleria Española, S.A.
FabriGant
CLIMA L/ T
STADIP
G/. Galileo 303-305
08028 Barcelona
(93) 239 35 05

Cristalmín, S.A.
Subministrador, Aplicador
c/. Espronceda 180
08018 Barcelona
(93) 30321 00

Cristaleria Esteres, S.A.
Fabricant, Subministrador
¡SOLAR
Poi. Ind. Congosto ap. 91
08530 La Garriga
(93) 871 6951

Cristanord, S.A.
Subministrador, Aplicador
c/. Ntra. Sra. de Bellvitge s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat
(93) 3385413Cristaleria Nieto-Navas

Subministrador, Aplicador
av. Paral.lel 176
08015 Barcelona
(93) 423 72 30

Enric Ferres Borras
Subministrador, Aplicador
CLlMALlT
rbla. Ferran 32
25003 Lleida
(973) 23 72 25

Cristaleria Onena, S.A.
Subministrador
G/. Demunt 15
08269 Pala Torruella
(93) 848 03 07

Granell Germans, S.A.
Subministrador, Aplicador
c/. Sant Adria 52
08030 Barcelona
(93) 3461311

Cristalería Penedés
Subministrador, ApliGador
G/. L'Alguer 14
08720 Vilafranca del Penedés
(93) 890 30 50

Gremi de Vidre Pla de Catalunya
Adrer;:a utíl
c/. Diputació 239, 4t. 7a.
08007 Barcelona
(93) 3173592

Cristaleria S. Calella, S.L.
Subministrador, Aplicador
c/. Onze de Setembre 10
08775 La Pineda
(93) 769 09 69
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Hijos de A. Carbonell Zamora, S.A.
Subministrador, Aplicador
Raval Santa Ana 7
43201 Reus
(977) 302160

Pedragosa, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
CLlMALlT
THERMOPLUS
PHONIBEL
c/. Indústria 333
08912 Badalona
(93) 387 36 66

Santiago de Zabala Zamanillo
Subministrador, Aplicador
c/. Majar de Sarria 45
08017 Barcelona
(93) 203 43 25

J. Espinagosa
Subministrador, Aplicador
c/. Molas 27
08002 Barcelona
(93) 3178084

J. Villaplana
Subministrador, Aplicador
c/. Napols 255
08013 Barcelona
(93) 25791 75

José Viola Riba
Subministrador, Aplicador
CLlMAT
ISOLAR
G/. Mossén Cinto Verdaguer s/n
25600 Balaguer
(973) 44 64 85

La Veneciana, S.A.
Subministrador, Aplicador
Poi. Celra
17460 Celra
(972) 49 23 08

la Veneciana, S.A.
c/. Torrente Estadella 36-40
08030 Barcelona
(93) 3455150

Valls Hermanos, S.L.
Subministrador, Aplicador
c/. BruG 113
08240 Manresa
(93) 8729000

Vidre José M. Sanroma Molins
Subministrador, Aplicador
G/. de la Font 25
43480 VilaseGa de SolGina
(977) 31 0740

Vid res Cadí, S.A.
Subministrador, Aplicador
CLlMALlT
G/. Cadí 7
25600 Balaguer
(973) 446918

Vid res Sarda, S.A.
Subministrador, Aplicador
CLlMALlT
G/. Iglesías Navarri 30
25700 Seu d'Urgell
(973) 35 07 06

Manresa
Subministrador, Aplicador
c/. Majar de Gracia 241
08012 Barcelona
(93) 2178543 Vidrieras de Llodio, S.A.

Fabricant, Subministrador
Poi. Ind. Barcelonés.
av. Energia s/n
08630 Abrera
(93) 770 02 08

Manufacturas Tarrida
Subministrador
CLlMALlT
G/. Gallo 46-48
08950 Esplugues de Llobregat
(93) 371 0450 Vidrieria Ampurdanesa

Subministradar, Aplicadar
Grao de Rases km. 28
17600 Figueres
(972) 505658

Masia, S.A.
Aplicador
c/. Perú 184
08020 Barcelona
(93) 307 90 50 Vidrios Planos Agustí, S.A.

Subministrador, Aplicador
c/. Jordi de Sant Jordi 8-10
08027 Barcelona
(93) 3527011

Miralls i Vidres Solar, S.A.
Subministrador, Aplicador
c/. Joan Maragall s/n
17190 Salt
(972) 235811 Vidrios San roma, S.A.

Subministrador, Aplicador
CLlMALlT
pg. Sunyer 2
43201 Reus
(977) 31 31 69

Murguía, S.A.
Subministrador, Aplicador
cra. del Mig 50
08940 Cornella de Llobregat
(93) 377 50 50



7.27 Contraenvidrament

El contraenvidrament és un metode d'a'illament que consis-
teix a adossar als fulls del tancament existent un segon
vidre amb un marc metal'lic o de plastic. 2.3.

Aquest segon full es poi col'locar fix o practicable segons
que es vulgui o no accedir a la cambra d'aire, En qualsevol
Gas, cal que hi hagi un junt d'estanquitat entre els dos
marcs que I'asseguri al maxim.

La cambra d'aire no deshidratat és de 20-30 mm, i la re-
ducció del valor de k oscil'la entre 2,1 i 2,4 (kcal/h m °C) per
a gruixos de vidre de 4 a 8 mm.

L'a'illament acústic obtingut poi variar entre 29 dBA i 34
dBA amb cambres de 45 mm i gruixos de 4 + 8 mm,

De la mateixa manera que en la col'locació de vidre doble,
cal comprovar I'estat deis elements de suport a causa de
I'augment de pes que la instal'lació comporta.

1 Junt d'elastómer
2 Frontissa fixa o practicable
3 Perfil de PVC
4 Matalas d'aire
5 Vidre de la finestra
6 Contravidre



Aislaterm Poi. "Radium".
Fabricant, Subministrador
AISLATERM
G/. Josep Trueta nau 15
08400 Granollers
(93) 8495705

Art-AI
Fa brican t, Subministrador, Aplicador
OECEUNINCK
G/. Portugal 45-47
08027 Barcelona
(93) 349 32 08

Asociación Nacional Fabricantes Carpinteria
Exterior Industrial izada Madera
Adrer;;8 uti/
c/. Flora 3
28013 Madrid
(91) 2488995

Biosca y Botey, S.A.
Subministrador, Aplicador
TEKTON
Rbla. de Catalunya 129
08008 Barcelona
(93) 2174054

Comercial del Aluminio, S.A.
Fabricant, Subministrador
WICOMA
G/. Bernat Metge 183
08205 Sabadell
(93) 7101216

Comercial Sicar, S.L.
Subministrador
DVC
G/. Saragossa 20
17003 Girona
(972) 20 93 54



Folcra, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
FOLCRA
c/. Espronceda 180
08018 Barcelona
(93) 307 44 00

Construcciones en Madera y Aluminio Tarin, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
cra. Santa Cruz de Calafell km 9,5
08830 Sant Boj de Llobregat
(93) 6542111

Coperfrisa
Subministrador
Gran Via Caries I1I 94, 8é. 1 a.
08028 Barcelona
(93) 3306751

Hispavic Industrial, S.A.
Subministrador
BENVIC
C/. Mallorca 269 3a.
08008 Barcelona
(93) 2151616

Industrial Maderera Sabaté
Fabricant, Subministrador, Aplicador
SANIBLOCK
Sagrado Corazón 102. apto 110
43529 Roquetes
(977) 501088

Industrias Cusí, S.A.
Fabricant, Subministrador
Grao N-II 127-131
08960 Sant Just Desvern
(93) 3715242

Industrias Jove Girona, S.A.
Subministrador
DO VER
C/. Calabria 85
08015 Barcelona
(93) 423 48 96

Cusó, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
TECHNAL
JOUR
c/. Pi i Margall 252
08224 Terrassa
(93) 7802166

Desmon, S.A.
Subministrador, Aplicador
pl. Tetuan 29
08010 Barcelona
(93) 2321262

DVP Comercial, S.A.
Subministrador
DVP
Poi. Ind. Zona Franca.
c/. 62. n'3 sector A.
08004 Barcelona
(93) 3351700

Efe-Elle, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
c/.Bruc 116, entl. 2a.
08009 Barcelona
(93) 258 83 00

Eopsa
Subministrador
SCHUCO
c/. Wad Ras 210
08005 Barcelona
(93) 3091712

Laminaciones de Lesaca, S.A.
Fabricant, Subministrador
MAUSER
31770 Lesaca (Navarra)
(948) 63 70 00

Metalisteria Ramespe, S.A.
Subministrador, Aplicador
PRACTIK' 87
G/. Indústria 455
08912 Badalona
(93) 38791 04

Suministraments Borras
Subministrador
DVP
Urbanització Bescós Reus
(977) 306946

Technal Ibérica, S.A.
Subministrador
TECHNAL
Zona Ind. Sector Autopista
08150 Parets del Vallés
(93) 5620711

Euroal, S.A.
Subministrador
ECONAL
EOROAL
c/. Lepanto 406 2n.
08025 Barcelona
(93) 2551081

Evers Ibérica, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
THYSSEN
cra. N-II km. 555
08700 Igualada
(93) 803 06 46



L'estanquitat

L'assoliment de I'estanquitat té dues finalitats. D'una ban-
da, la reducció de les perdues de calor pel renovament
d'aire, i de I'altra, la millora de l'ai'lIament acústico Al mateix
temps, es pot incidir en el millorament de I'estanquitat deis
elements de tancament contra I'aigua.

En tractar el tema de I'estanquitat cal tenir en compte tant
el segellat deis elements com la necessaria ventilació de
les peces.

L'estanquitat total comportaria un mal funcionament de
I'habitatge pel que fa als problemes d'airejament.

En tot cas, caldra realitzar el segellat segons els tipus de
ventilació de que diposi I'habitatge.

La situació del segellat és fonamental. Genericament es
pot dir que cal col.locar-lo per la part interior de la canal
d'evacuació.

"

Els procediments amb els quals es pot aconseguir de millo-
rar I'estanquitat són:

\,

7.29 Mastic i antiadherent

Aquest sistema s'adapta a qualsevol material i perfil deis
que componen els elements de tancament.

El producte, que es presenta en cartutx, s'aplica direc-
tament als junts de tancament. Cal tractar la superfície que
no rep el mastic amb un antiadherent, per a evitar de mal-
metre el cordó de segellat. Un gruix de 6 a 8 mm és su-
ficient per a aconseguir I'estanquitat.

Situació deis junts d'estanquitat

Tipus de ventilació

Sistema de ventilació
general i permanent

Ventilació
separades per peces

Ventilació per
les obertures

Tipus de segellat

Tancaments de les
peces de series ventilades

Segellat total Tots els tancaments

Segellat parcial
(travesser superior

sense segellar)

Tancaments de les
peces principals



7.30 Ribets

Els ribets que s'utilitzen per aconseguir I'estanquitat són
cordons continus, prefabricats de diferents materials (neo-
pre, niló, polipropile, etc.) de facil manipulació que permet
d'adaptar-los a les mides que convinguin.

S'apliquen en un deis components de la finestra (bastiment
o fulla), directament o mitjanc;:ant un perfil metal.lic o de
PVC, previament fixat.

Els millors resultats s'aconsegueixen si el bastiment i la
fulla tenen una planor perfecta; així el ribet treballa ho-
mogeniament. 2 Ribets per a travessers inferiors de portes

" "'"'"'""'" \"
\

\

Ribets per a finestres 3 Ribets per a cante/ls de portes



Protecció contra la radiació solar

La millora del confort termic de I'habitatge inclou també els
aspectes de protecció davant I'augment de la temperatura
interior produi"da per les radiacions solars sobre les ober-
tures de les faQanes.

Diferenciem dos tipus de protecció; protecció incorporada
al vidre del tancament i protecció per ¡'exterior de la fines-
ira.

7.31 Protecció incorporada al vidre

L'energia solar que incideix sobre la part envidrada del
tancament es divideix en tres parts. Una part és reflectida a
I'exterior, una altra passa a través del vidre dintre I'habitat-
ge i la resta, absorbida pel vidre, és radiada en part a I'ex-
terior i en part a I'interior.

La protecció incorporada pot ésser de dos tipus pel que fa
al seu comportament davant la radiació, és a dir, pot absor-
bir-la o pot reflectir-la.

Per a aconseguir els rendiments necessaris en cada cas,
es disposa de combinacions entre els diferents tipus de
vid res tractats o de vid res d'un sol full de diferents gruixos.

La protecció es pot incorporar al vidre en el mate ix procés
de fabricació. En aquest Gas cal substituir el vidre existent
per aquest tipus de vidre.

Una altra solució consisteix a addicionar sobre el vidre
existent una lamina adhesiva de poliester que actua com a
filtre.

A Uuna incolora
B Uuna de color bronze filtrant
C Uuna de color verd filtrant
D Uuna reflectant

c

d

a) Energia solar incident global (directa i difosa) = 100 %
b) Transmissió energetica global
c) Reflexió energetica global
d) Reemissió a /'exterior de /'energia absorbida
e) Reemissió a /'interior de /'energia absorbida
f) Total d'energia rebutjada. C + D = F
g) Factor solar (energia que penetra a /'interior). b + e = s





7.32 Protecció per I'exterior de la finestra

Aquest tipus de protecció impedeix que la totalitat de la
radiació solar incideixi en I'envidrat, així I'energia radiada a
I'interior és, consegüentment, més redu'ida. ~

t'~

~

Naturalment, la seva utilitat estara en funció de la seva
capacitat de deixar passar la suficient energia lumínica, per
tal que I'interior de la pec;:a tingui unes condicions optimes
d'ús sense recórrer a I'enllumenat artificial.

La col.locació es pot realitzar sobre el marc, en I'ambit de
I'obertura a fac;:ana, o sobre una estructura exempta delparament, 

sempre per davant de I'envidrat.

Industrias BEC, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
G/. Lutxana 20
08005 Barcelona
(93) 3093458

Industrial Toldera Catalana, S.A.
Subministrador
G/. Muntanya 13
08040 Viladecans
(93) 6581385

Auco, S.A.
Fabricant, Subministrador
HELlOSGREEN. Malla Bronce: KOOLSHADE
Gamí Vel! de Sarria 23
08029 Barcelona
(93) 2395129

Duplexa-Renart, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
c/. Górsega 204
08036 Barcelona
(93) 239 84 73

Gradhermetic, S.A.E.
FabriGant, Subministrador
G/. Bejar s/n
08225 Terrassa
(93) 7851200

Jaton Sal
Fabricant, Subministrador
c/. Provensals 110
08019 Barcelona
(93) 307 33 62

Stil Condal
Fabricant, Subministrador, Aplicador
PI. Doctor Antoni Puigvert 6
08921 Santa Coloma de Gramanet
(93) 386 80 66

Hunter Douglas España, S.A.
Fabricant, Subministrador
GRADOLUX
Grao Girona-Sant Feliu de Guixols km 19,2
17240 L/agostera
(972) 830051

~
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Industrias Pedro Llambi
Fabricant, Subministrador, Aplicador
c/. Sto Sebastia 13-15
08030 Barcelona
(93) 3466011

Candela
Fabricant, Subministrador, Aplicador
G/. Sant Adria 208
08030 Barcelona
(93) 3466251

Estructuras y Decoraciones Granada
Subministrador, Aplicador
Cortinas verticales. GRADULUX
Cortinas verticales. LOUVER DRAPE
ay. Meridiana 290
08027 Barcelona
(93) 34001 49

Folcra, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
c/. Espronceda 180
08010 Barcelona
(93) 307 44 00

Martinoy y Garcia, S.L.
Fabricant, Subministrador
cra. de Sant Jordi 22
17257 Torroella de Montgri
(972) 75 83 42

Midarell, S.A.
Fabricant, Subministrador
Poi. Ind. La Vilanoveta.
c/. n' 2, s/n
08221 Sant Pere de Ribes
(93) 8932808

Persianas Berlinés
Aplicador
c/. Berlinés 15
08022 Barcelona
(93) 211 7781

Persianas Fernández
Subministrador, Aplicador
C/. Concel! de Cent 283
08011 Barcelona
(93) 25401 38

Persianas Trento

Aplicador
c/. Fluviá 217
08020 Barcelona
(93) 308 50 50

Persianes Rull
Fabricant, Subministrador, Aplicador
av. Princep d'Asturias 6
08012 Barcelona
(93) 237 70 49

Gradhermetic S.A.E.
Fabricant, Subministrador
Persianes allumini. GRADHERMETIC
c/. Balmes 446
08022 Barcelona
(93) 24751 23

Hofesa Decoración, S.A.
Fabricant, Subministrador, Aplicador
C/. Bruch 174
08008 Barcelona
(93) 2075969

Industrial de Celosias
Fabricant, Subministrador, Aplicador
Lama graduable. T AMILUZ
Lama graduable. FILTRASOL
Poi. Can Torres. Ap. Correus 9
08192 Sant Quirze del Vallés
(93) 7109512

Industrias Girona
Subministrador
c/. Calabria 83-85
08015 Barcelona
(93) 423 48 96

Rocalla, S.A.
Subministrador
Via laietana 54
08003 Barcelona
(93) 3179600

Tapicerias Gancedo
Subministrador
Rambla de Catalunya 97
08008 Barcelona
(93) 2151699

Tolder
Fabricant, Subministrador
Vía Augusta 136
08006 Barcelona
(93) 200 33 66





L 'airejament de I'habitatge

L'airejament de I'habitatge és condició indispensable per a
garantir-ne la higiene, el confort i en alguns casos la se-
guretat deis ocupants.

La higiene exigeix la renovació de I'aire viciat produ"it a les
cuines i cambres higieniques: el confort, I'eliminació del
vapor d'aigua produ"it pels ocupants per a evitar condensa-
cions: la seguretat, I'aport necessari d'oxigen als aparells
de combustió oberta i I'evacuació deis gasas combustibles
producte de fuites en el subministrament"

És evident que cal, doncs, diferenciar dos casos, I'aire-
jament general de I'habitatge i el de les peces en particular.

7.33 Alrejament general de I'habitatge

La quasi totalitat d'habitatges existents no tenen sistemes
de ventilació general controlada. La seva carencia no és
excessivament greu en els casos d'habitatges amb venti-
lació natural de ti pus transversal encreuada i de bon rendi-
ment i sí que ho és, en canvi, en aquelles de tipus compac-
te amb poca ventilació natural.

1 L 'aire de I'exterior penetra a les habitacions i a la sala menjador a través
de les entrades d'aire autoregulables.
2 L 'aire nou recorre I'habitatge per les seves obertures i a través de les
escletxes que hi ha entre el marc i la porta quan estan tancades.
3 L'aire viciat és aspirat a les peces de seNei: cuina, cambra de bany,
valer, per mitja de boques d'extracció regulables.
4 Aquestes boques estan connectades amb un coNectar d'extracció que
pOi ésser únic o múltiple per a un mateix habitatge o edificio
5 A la coberta i al final del coNectar una torre d'extracció
evacua a I'exterior I'aire viciat.

Si I'índex de volum útil és inferior a 30 m3/persona es con-
sidera aconsellable disposar d'un sistema de renovació
d'aire paralolelament a un sistema de calefacció o de con-
trol higrotermic.

En el Gas de les actuacions de rehabilitació, I'airejament
pot ésser necessari en situaciones en que les condensa-
cions motivades tant per raons d'ocupació i calefacció,
com per raons constructives no siguin facilment corregibles
amb obres d'aillament termic.

Els sistemes per a obtenir aquest servei poden ésser de
dos tipus:
Sistema de conductes que concentren en un sol aspirador
mecanic I'extracció de cadascuna de les peces de I'habi-
tatge, a través de conductes flexibles. Cal assegurar I'en-
trada regular d'aire a través de sistemes passius.

Sistema de conductes que concentren en un sol sistema
mecanic la introducció d'aire nou i I'extracció de I'aire vi-
ciat; la captació de I'aire nou es fa per a cadascuna de les
peces de I'habitatge a través de conductes flexibles.

1 L 'aire exterior penetra a /'edifici a través d'un conducte

especial.
2 L 'aire nou por ésser tractat (filtrat, humitejat i temperar)
abans d'ésser impulsar.
3 L 'aire nou és impeNit a través de conductes únics o múltiples per a un
mateix habitatge o per a una columna d'habitatge.
4 L 'aire viciar és aspirar a les peces de servei: cuina, cambres de bany,
valer, a través de boques d'extracció regulables.
5 Aquestes boques estan connectades amb coNectar d'extracció que por
ésser únic o múltiple per a un mateix habitatge o edificio
6 Abans d'ésser evacuar a /'exterior, /'aire viciar por ésser
aprofitat per a temperar /'aire nou.
7 A la coberta i al final del coNectar una torre d'extracció
evacua a /'exterior /'aire viciar.





7.34 Alrejament de les peces
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Amb independencia de I'airejament de tot I'habitatge hi ha
peces que necessiten habitualment o puntualment una
ventilació específica: les cambres higieniques i les cuines.

Els sistemes d'airejament poden ésser estatics, basats en
els corrents d'aire produi'ts per depressió, o mecanics.

~=Jj:::j
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Els sistemes estatics han de complir un mínim de condi-
cions per a garantir un correcte funcionament: una lIargaria
mínima del conducte de 2,00 m, una secció no inferior a
200 cm i una al<;:aria mínima d'1 ,10 m, Iliure a I'exterior que
sobresurti de qualsevol obstacle proper. Extractord'altapressió. PotésserinstaHaten unaparetde fallana o connec-

tat a una xemeneia de ventifació. És bo que l'orifici de sortida estigui

equipar amb una válvula anti-retorn. Un deflector, fixat a l'orifici de sortida,permet 
orientar el flux d'aire pel conducte en la direcció més adequada.Pel que fa als sistemes mecanics, la gamma és prou am-

plia per a poder-hi trobarel més adient a cada caso

Les renovacions mínimes aconsellables són de 2 renova-cions/h 
per a cambres higieniques i 4 renovacions/h per acuines.

Per aconseguir aquests efectes, tant en el Gas de sistemes
estatics com mecanics, hi ha una gran varietat de compo-
nents. Hom pot esmentar, entre d'altres: els conductes me-
tal.lics de planxa de ferro galvanitzat o d'alumini; els con-
ductes flexibles de fibra de vidre i vinil, armats; les boques
d'extracció autoregulables, incorporades a sistemes me-
canics que mantenen el cabal d'extracció malgrat les varia-
cions de pressió; i les autoregulables d'ús individual, ba-
sades en I'autodeformació de lamines elastiques sota
I'efecte de la diferencia de pressió.

?\ -?

Entrada d'aire autoregulable: posició en el cos de finestra batent.

1 Entrada d'aire regulable
2 Entrada d'aire no regulable.

Xemeneia de ventilació
1 Conducte individual
2 Conducte general
3 Conducte comú de connexió simple
4 Pel;a ¡j'acabament
5 Aspirador aerotermic
6 Reixeta







Carretons amb motor

Carretons de dues rodes, moguts per un motor de gasoli-
na. Tenen una capacitat en volum de 100 a 180 I i admeten
una carrega de 150 a 200 kg.

Maquinaria multifuncional

El tipus, la situació i les característiques própies de les
obres de rehabilitació tan que els mitjans d'execució no
siguin els mateixos que en el Gas d'obra nava, sobretot
quan es tracta de construccions dins d'una nucli urba antic
on no es poden emprar mitjans d'elevació, com és ara les

grues ploma.

Les condicions de treball, la seguretat i la productivitat han
d'ésser estudiades abans de qualsevol intervenció. Nor-
malment I'home i les eines petites acostumen a ésser el
mitja més apropiat.

És per tant molt important la tria de materials i de sistemes
d'execució més lIeugers que aquells que s'utilitzen tra-
dicionalment en I'execució d'obra nava.

Tractors petits molt manejables als quals es poden muntar,
segons els fabricants, diferents accessoris:
cistelles basculants
formigoneres
forquilles elevadores
cubilots (pastera)
lamines anivelladores
safates

Van equipats amb un motor de gasolina o diesel i tenen un
sistema basculant que assegura una descarrega rapida
(traginadora de trabuc). El fet que siguin petits fa que pu-
Quin circular pels corredors i la seva amplaria, de 0,65 a
0,95 m, els permet de passar pels indrets més difícils.

D'altra banda, el poc espai d'emmagatzematge, la dificultat
de transport interior, I'ocupació deis locals, són parametres
molt importants a I'hora de prendre una decisió.

El transpon horitzontal de materials

De la disposició de superfície en els immobles que cal re-
habilitar i deis obstacles que cal travessar (portes, passa-
dissos, desnivells, etc.) en depen la dificultat deis trajectes
horitzontals. El nombre d'aquests obstacles i els proble-
mes que ocasionen fa que la maquinaria a emprar hagi

d'ésser petita i molt manejable.

Avui, encara és el carretó el vehicle de transport més co-
rrent a les obres de rehabilitació. En el Gas de grans distan-
cies i/o carregues importants, els carretons provistos de
motor i les mini-carregadores permeten una reducció sen-
sible deis costos deis transport de materials, com a conse-
qüencia de I'abaratiment de les despeses de ma d'obra.

Moto-pala carregadora

Maquinaria de dimensions redu'ides i molt manejable que
permet el transport deis materials des del terra al camió i a

la inversa.

Normalment, tenen una cullera amb una capacitat de 200 a
700 I i poden portar una carrega de 400 a 1.400 kg, van
equipades, generalment, amb un motor Diesel. La cullera

es pot aixecar de 2 a 4 metres.

a) Autoformigonera
b) Motobasculant
c) Pala carregadora



Sistemes d'elevació de materials

En les obres de rehabilitació de poc volum, I'elevació de
materials en general no s'efectua per I'exterior sinó per
mitja de I'ascensor i del muntacarregues en el cas que n'hihagi.

La solució més tradicional és la instal'lació d'una politja a lapart 
alta de I'immoble o al pis on es realitzen els treballs.

En el cas de rehabilitacions senzilles es poden utilitzar po-
litges motoritzades (electriques o de gasolina) que esmouen 

sobre rails.

Sistemes d'elevació exteriors

La solució més moderna d'elevació de materials consisteix
en la utilització de cintes transportadores, que exigeixen,
pero, molt de lIoc per a la seva instal'lació.

A I'hora d'escollir la seva situació, és tindra en compte el
transport horitzontal dins la planta.

El sistema ha de permetre I'elevació deis materials neces-
saris per a la rehabilitació i I'evacuació de les runes.

Muntamaterials

És un sistema molt indi{:at en les obres de rehabilitació, quepermet, 
per la seva continuitat, un transport rapid des de la

zona de magatzem tins al pis ón es tan els treballs, a través
de les tinestres o d'altres obertures.

Dins d'aquest sistema d'elevació, n'hi ha de dos tipus:
El vertical (sínia), en que el sistema funciona per traslació
d'unes cistelles o plats al Ilarg d'una cadena. L'inclinat
constitui't per un sistema de cinta sobre el qual es despla-
cen uns elements de transport de material.

Aquests sistemes no es poden utilitzar mai per al transport
de persones.

El sistema vertical és fix i requereix molt de temps per a
instal'lar-lo, de I'ordre d'una jornada de treball, I'inclinat es
pot instal'lar en un parell d'hores, pero la seva capacitat de
transport de materials és inferior.

El muntatge d'accessoris diferents en funció del material a
elevar fa més versatil el sistema inclinat pero la manca de
capacitat en volum i pes fa que s'hagin de fraccionar molt
les carregues (palets de maó).

Les seves característiques per a elements estandards són:
Capacitat en pes de 80 a 1000 kg, normalment al voltant
deis 250 kg.

L'alc;:aria d'elevació és de 10 a 30 m per a transpoi1 inclinat
i de fins a 100 m per a transport vertical, sempre que
aquest estigui ancorat a I'estructura de la construcció.

L'energia prové d'un motor electric, de gasolina o diesel,
amb una potencia d'entre 1 i 6 kW.

El vertical ha de tenir un sistema de seguretat que prevegi
la possible ruptura del cable elevador.

El transport del material haura d'estar pensat i fet de ma-
nera que el manobre pugui efectuar les feines de carrega i
descarrega sense risc de caure.

A la vegada, s'ha de protegir una zona al voltant del siste-



ma d'elevació per a evitar els accidents produ"its per la
caiguda de material.

Grues de finestra

Consisteixen, basicament en un peudret metal'lic que es
traba contra el marc d'una finestra o al sastre. Articulat
amb el! gira un braQ horitzontal sostingut per un tirant. Un
torn electric, fixat al braQ o al peudret, proporciona la forQa
de tracció.

Són maquines preparades per a poder introduir les carre-
gues (materials) pels forats de fac;:ana (finestres o balcons).

Les seves característiques principals són:
Carrega maxima que varia de 100 a 500 kp.

Ploma variable en funció de la longitud del brac;: i de la
secció del perfil de suport.

El gir de 1800 permet d'entrar la carrega dins deis habitat-

ges.

L'alc;aria maxima d'ascensió és d'uns 25 m.

Grues de terrat

En general recolzades directament damunt de terrats. A la
base hi descansa el motor i el torn, una colummna vertical
fixa i una (volada) orientable, amb tirants Iligant la ploma i
la columna a la base.

Les seves característiques són:
Carrega maxima que varia de 250 a 2000 kp; volada d'1 ,5
a 3 m, pes de 120 a 650 kg.

L 'elevació pot ésser fins a 25 m.

Grua de terrat



Evacuació de runes

L'evacuació de productes procedents de I'enderroc s'ha de
fer amb precaucions, sobretot en el cas d'habitatges
ocupats. Els canalons o tubs metal'lics i els de materials
sintetics (niló- polietile) faciliten aquesta operació.

La millar solució és descarregar les runes directament so-
bre el camió. AixQ de vegades no és possible i s'ha de fer
amb passos intermedis, del pis al terra de I'obra i del terra
al camió amb carretons.

Quan la quantitat de runes és petita o bé no es pot instal.lar
un tub d'evacuació queden diverses solucions:
Treure les runes per les finestres als patis: perillós, sorollós
i polsegós.

Baixar-les per mitja de cardes i sacs, cabassos, galledes,
etc., lent i perillós.

Evacuació a ma amb sacs, galledes, etc., lent i pesat.

Els sistemes d'evacuació manual donen uns sobrecostos
importants alhora que empitjoren les condicions de treball.

Sistema evacuació de runa i deixalles d'obra a través de conductes verti-
cals amb boques a cada pis.

Containers Moya
Empresa especialitzada
G/. Marques de Montroig 30
08912 Badalona
(93) 387 36 49

Accesorios de Acero Galvanizado, S.L
FabríGant, Submínístrador
ACERGAL
G/. Torrent d'Estadella s/n. pg. parto H
08030 Barcelona
(93) 3140704

Containers Barcelona, S.A.
Zona ind. Progrés 232
08912 Badalona
(93) 7972711

Containers del Vallés S.A.
c/. Rector Centena 45
08208 Sabadell
(93) 7160591

Containers del Vallés, S.A.

Empresa espeGialitzada
G/. Ramón Llull 52
08224 Terrassa
(93) 788 03 52

Containers Iberica, S.A.
Empresa especialitzada
c/. Diputació 196
08011 Barcelona
(93) 3233251

Containers Martinez
Empresa especia/itzada
ay. Gattassa 77, 3r. 2a.
08303 Matará
(93) 7984982

Containers Pascual

Empresa especialitzada
G/. Riera Matamorros 1
08911 Badalona
(93)3841710

Containers Sant Adria

Empresa especialitzada
G/. Bogatell 50
08930 Sant Adria del Besos
(93) 3811296

Ferrer Ache

Empresa especialitzada
ptge. Vital 4
08923 Santa Coloma de Gramanet
(93) 38601 62

Hermética de contenedores, S.A.

Empresa especialitzada
G/. Diputació 199, atic 2a.
08011 Barcelona
(93) 25491 06

Rapid ContairLer, S.A.

Empresa especialitzada
G/. Viladomat 66
08015 Barcelona
(93) 4224 77 66





Formigons morters
Cal preveure el subministrament d'aigua per a pastar.

La rehabilitació d'edificis localitzats dins d'un nucli urba
presenta problemes per la manca de lIocs adients per a
pastar morters i formigons i emmagatzemar els materials
necessaris per a confeccionar-los.

Actualment, 

el mercat ofereix morters secs de calQ per a
projectar en interiors, s'utilitzen per al revestiment de pa-
raments verticals i horitzontals, i els cal un suport sec, sen-
se pols ni greixos.

Altres tipus de morters secs són els mixtos de ciment i cal9
per a projectar mecanicament en exteriors.

Per a solucionar aquest problema es pot recórrer a la utilit-
zació de formigons i morters ja preparats, o de morters
secs a punt de pastar.

9.1 Formigons preparats

En tractar-se d'un material malt estes en la canstrucció
actual i emprat en obres de nava edificació no s'especifi-
quen les tecniques.

9.2 Morters preparats

Algunes empreses han comercialitzat recentment un ti pus
de morter preparat amb I'addició de tensoactius a punt
d'ésser utilitzat i que es poi posar a I'obra durant 36 hores
(dos dies feiners). El transport en recipients especials per-
met d'evitar I'estoc de materies primeres i la necessitat
d'aigua per a pastar, i en ésser un producte industrialitzat
permet un control més acurat.

S'utilitza preferentment en obres de fabrica de maó i per a
arrebossar, com un morter de tipus classic.

9.3 Morters secs

Es comercialitzen en sacs de 20 a 50 kg de pes, dosificats
en funció de determinades especificacions d'ús i, en ge-
neral, amb una granulometria de O a 2 mm.

En sacs més petits es poden trabar en botigues especialit-
zades. Sistemes mecanitzats d'emmagatzematge, pastat i estesa de molters pre-

fabricats.





Execució d'obertures i talls En funció del material que s'hagi de travessar i del nombre
i posició deis forats, es determinara el tipus d'eina a em-
prar, i per tant és recomanable que sigui un empresa espe-
cialitzada la que porti a terme I'operació.

La utilització de discs de diamant per a serrar materials
petris permet I'execució de treballs considerats com a irre-
alitzables amb les tecniques tradicionals.

La creació de bote res per a fer-hi passar canalitzacions o
instal'lacions és una tecnica freqüent que no presenta pro-
blemes greus. En canvi, en els casos d'ampliacions o no-
ves obertures per a la ventilació i/o a il'luminació, cal pen-
sar en:
L'heterogene'itat deis materials constructius emprats (for-
migó, pedra, ceramica, etc.).

El gruix de les parets que s'han de travessar.

La situació del forat, moltes vegades en els angles.

En el cas de perforacions per al pas de canalitzacions i
tubs a través de sastres o parets, la tecnica més adient és
la d'obtenir el diametre final per suma de perforacions cilín-
driques tangents de menor diametre.

La utilització de martells compressors no és recomanable
en cap cas per la seva poca fiabilit~t quant a I'execució del
forat i per les vibracions que produeix en I'estructura del
voltant.

Les vibracions de les maquines de perforació.

La possible ocupació de I'habitatge durant els treballs.

Les eines de perforació més adients són: les corones de
diamant, en el Gas de forats cilíndrics, i les serres, per a
obres més importants (finestres, portes, forats de patis i
escales), En general aquestes eines són portatils, es po-
den utilitzar a les instal'lacions de I'habitatge, i en lotes
direccions i posicions.

La creació d'una obertura en una paret de carrega existent
implica la creació d'una Ilinda, que es pot fer "in situ", pero
que també pot ser fabricada, cosa que facilita I'operació.
La formació d'una lIinda obliga a un apuntalament previ de
la zona afectada.

Fa falta aigua per a refredar I'eina durant la perforació.



Ancoratges
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Les reparacions o modificacions en edificis existents, so-
bretot en obres de formigó armat, comporta moltes ve-
gades I'ancoratge de nous elements de reforc;:.

Per a la realització d'ancoratges es poden emprar diversestecniques, 
com és ara la utilització de resines epoxídiques,

o morters sense retracció, que ja s'han esmentat en an-
teriors capítols; i els tacs d'expansió mecanica o bé els tacs

químics.

El tac químic es pot utilitzar en qualsevol ancoratge, i té
I'avantatge sobre el d'expansió mecanica que permet dis-
tancies més petites entre els tacs, i entre aquests i les
cantoneres de la secció de formigó.

Els tacs i els ancoratges esmentats funcionen quan el su-
port és de formigó o d'obra massisa. En el Gas de suports
d'obra de fabrica de maó calat o foradat, o de pedra po-
rosa, moltes vegades aquestes tecniques fracassen; per
aquest motiu, s'ha desenvolupat una nava tecnica, la d'an-
coratge per injecció.

Es tracta d'una tecnica especial on I'aglomerat, que sesubministra 
ja preparat, s'injecta a pressió a través del ma-niguet, 

flexible i permeable. Gracies a la injecció, I'ancorat-ge 
no solament treballa per punta, sinó que utilitza el pe-

rímetre per a suportar esforc;:os mecanics.

Procés de realització d'un ancoratge per sistema de tac químic
1 Trepat
2 Neteja successiva amb pera d'aire i raspalf
3 Introducció ampolfa
4 Introducció de la barra rosca da mítjanr;ant la rotacíó d'una trepadora.



Les bastides

Les intervencions en paraments verticals exteriors (fa-
ganes, patis, mitgeres) obliga a la col'locació i a la utilitza-
ció de bastides.

Els requisits que han de complir aquestes instal'lacions
són:
La seguretat enfront de les acciones estatiques i dinami-
queso

La seguretat del personal que hi treballa i la deis vianants
que circulen pel carrero

La facilitat d'accés, tant vertical com horitzontal (escales,
baranes, plataformes).

La facilitat de muntatge

Ileugeresa).
desmuntatge (ti pus de nus,

Els sistemes d'ancoratge i recolzament de la bastida al
peu, a la coronació i a la paret de suport.

Sistemes de travada per tal d'evitar les deformacions ex-
cessives.

Segons el tipus d'intervenció, puntual o generalitzada, les
bastides poden ésser volants o fixes.

Bastides volants són aquelles que tenen el suport situat a
la coberta. Avui dia, a més arnés, certs tipus permeten
despla9aments horitzontals. L'elevació i el descens d'una
bastida volant es fa per mitja de gats mecanics, manuals.

Bastides fixes són aquelles que recolzen normalment con-
tra el terra. En general, són estructures metal'liques trian-
gulades, de perfil rodó i nusos articulats, facilment desmun-
tables, que necessiten ancoratges a la paret perque siguin
estables. Sistema de bastida metaHica desmuntable.
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