
_SISTEMA CONSTRUCTIU “PANELL OMEGA ZETA”

La diversitat d'usos del projecte fa que es presentin múltiples situacions a resoldre constructivament. Per 
aquest motiu s' ha optat per buscar un sistema de tancaments que permetés solucionar pràcticament tota 
l'envolvent (exceptuant obertures) de l'edifici.

El sistema “panell omega zeta” patentat per “CIRCA” proposa un sistema de façana ventilada lleugera 
construïda en sec. El panell d'acabat està fabricat amb micromorter pretensat i ofereix la possibilitat  de 
configurar la mida des de 50x50 a 220 x 300cm per ser usat tant de tancament com de paviment.

Avantatges del sistema

- Fermesa i lleugeresa al mateix temps 
- Alt nivell d'aïllament acústic, tèrmic i resistent al foc
- Múltiples mides, textura, forma, disseny i color personalitzables
- Ofereix rapidesa en l'execució de l'obra
- Sistema de fixació fàcil, ràpid i precís, combinable amb els materials de construcció tradicionals
- És 100% reciclable

Procés constructiu

1. Làmina butílica sobre el forjat per assegurar la impermeabilització del forjat i evitar la transmissió de 
vibracions.
2. Fixació del perfil U, base inferior i superior de l'estructura d'acer lleugera amb un trau colís, que permet 
l'adaptació al forjat i n'assegura la planimetria.
3. El colís a sota del forjat permet fixar-lo de manera que els assentaments de l'edifici no fan entrar en 
càrrega amb l'estructura d'acer lleuger del tancament.
4. Fixació dels perfils C a la U inferior i posteriorment a la superior. Un a cada 60 cm màxim.
5. Fixació dels elements de perllongació dels perfils C pel frontal del forjat.
6. Col·locació de la placa de guix laminar quedant la làmina impermeable doblegada interiorment.
7. Projecció de l'aïllament tèrmic sobre la placa de guix.
8. Col·locació de la làmina hidròfuga que assegura l'estanqueïtat amb un solapament de 10 cm entre sí.
9.  Fixació dels perfils Z als C mitjançant visos que també fixaràn la làmina hidrófuga.
10. Col·locació dels panells d'acabt en suspensió sobre els Z mitjançant el kit omega ( casquet encastat, 
espàrreg, rosques i pletina de subjecció).
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