
 

Fermacell obté el DAU 17/103 dels Envans secs 
amb placa de fibra-guix fermacell 
L’ITeC ha atorgat el DAU (Document d’Adequació a l’Ús) a l’empresa Fermacell Spain 
SLU: 

• DAU 17/103 – Envans secs amb placa de fibra-guix fermacell 

Es tracta d’un sistema d’envans i extradossat format per una subestructura 
metàl·lica composta per muntants i canals, una capa d’aïllant tèrmic entre els 
muntants i les plaques de fibra-guix fermacell, que es fixen a la subestructura. 

El sistema presenta diferents variants de solucions constructives segons el nombre 
de subestructures (una o dues) i el nombre de plaques fibra-guix fermacell a cada 
costat de l’envà (una o dues). 

El sistema fermacell està compost per: 

• plaques de fibra-guix fermacell 
• tractament de juntes 
• fixacions 
• perfils metàl·lics 
• plaques d’aïllament 

Els tres primers components citats a dalt formen part del kit fermacell i els dos últims 
són components especificats dins del sistema fermacell però no són comercialitzats 
per Fermacell. 

El sistema s’utilitza tant a l’interior d’edificis d’ús residencial com en edificis d’altres 
usos. 

L’avaluació al DAU ha contemplat, com a aspectes més destacats, la prestació de 
resistència al foc de les solucions constructives, les altures màximes d’envans en les 
seves diferents configuracions i l’aïllament acústic del soroll aeri de diferents 
solucions constructives. 

El DAU mostra una taula de les prestacions de resistència al foc i aïllament acústic 
de les solucions constructives avaluades. És important destacar que aquesta taula 
està associada a uns criteris de disseny i execució particulars. 

El producte es fabrica a la planta de producció que Fermacell té a Orejo (Cantàbria).  

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió 
favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en 
relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de 



 

l’edificació i de l’enginyeria civil . El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme 
autoritzat per la concessió del DAU, com a avaluació tècnica de la idoneïtat de 
productes o sistemes innovadors. 

accés al DAU 

 
 
 
Contacte: 

Mercè Rius Almoyner 
Cap del Departament de Comunicació 
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
Wellington 19 - ES08018 Barcelona · T 93 309 34 04 
mrius@itec.cat – http://www.itec.cat 

 

https://itec.cat/certificacio/files/dau_17_103_a0e.pdf
mailto:mrius@itec.cat
http://www.itec.cat/

	Fermacell obté el DAU 17/103 dels Envans secs amb placa de fibra-guix fermacell

