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Amb aquest treball es posa a disposició un estudi monogràfic sobre els productes i 

materials plàstics que intervenen en les diverses fases del procés constructiu, des dels 

seus inicis fins als últims treballs d’acabat. Una monografia amb la que es pretén que 

sigui el punt de partida de posteriors treballs en els que es desenvolupi i s’aprofundeixi 

en les diverses aplicacions dels materials plàstics dins el món de la construcció. 

En una primera part del treball es fa un recorregut general a tot el que és la història 

del plàstic, els inicis i els seus conceptes fonamentals així com els diferents tipus i  

sistemes d’obtenció i transformació. El desenvolupament dels punts anteriors 

estableixen una base per a la posterior explicació dels diferents productes i aplicacions  

d’aquest material en el sector de la construcció i la seva aplicació en paviments. Es fa 

un recull de les normatives d’aplicació en el camp dels paviments, més concretament i 

en mesura de les possibilitats, dels paviments plàstics seguit d’una comparativa bàsica 

entre ells.  Per donar-li al treball un caràcter d’obra de consulta es recopilen els plàstics 

més importants en una taula en la que se n’especifiquen les principals característiques i 

propietats així com les seves principals aplicacions. Concloent aquest primer capítol es 

dóna una ullada als aspectes medi ambientals que envolten als plàstics, més 

concretament en el sector de la construcció.  

Una segona part del treball ens porta al desenvolupament de l’aplicació dels 

materials plàstics en la pavimentació dels edificis. Es diferencien els tipus de paviment 

per acabar creant una taula per a cadascun d’ells resumint-ne les principals 

característiques, els sistemes d’aplicació, fotografies de posta en obra, etc. 

Finalment, una última part en la que s’adjunten, a mode d’informació i 

complementació documental, les fitxes tècniques dels diferents tipus de paviments 

tractats en l’annex II, corresponents a diferents cases comercials que es troben 

actualment en el mercat. 
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1. INTRODUCCIÓ AL MÓN DELS PLÀSTICS. 

Des de fa més de cinquanta anys  la industria del material plàstic  ha experimentat 

un desenvolupament inimaginable, tant que ha superat al magnat de la industria de 

l’acer. D’aquesta manera el plàstic s’ha anat incorporant tan en les societats 

industrialitzades com en les agrícoles, utilitzat per a una gran  multitud d’aplicacions: ha 

servit per vestir, per envasar o, fins i tot, per jugar.  

En la història de l’home podem trobar-hi diverses etapes com l’Edat de Pedra, l’Edat 

del Ferro o l’Edat de Bronze; de la mateixa manera que l’època actual podria ser 

recordada com a l’Edat del plàstic, tal hi com va dir el premi Nobel Paul Jhon Flory: “La 

nostra època serà recordada com l’era dels polímers” .  

Però la proliferació dels plàstics en la nostra cultura no ha sigut una casualitat i es 

deu a molts anys d’estudis i desenvolupament de productes. És la història que es 

resumeix a continuació. 
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1.1 LA HISTÒRIA DEL PLÀSTIC 

Aproximadament a mitjans del segle XIX es van realitzar amb èxit els primers 

assajos per  modificar la cel·lulosa i el cautxú natural de tal forma que s’obtinguessin 

propietats completament noves: les de la goma, les de la fibra vulcanitzada i del 

cel·luloide, per mà d’Alexander Parkes.  

Fou per finalitats merament comercials que s’impulsaren aquest assajos; per trobar 

un substitut al marfil per a la fabricació nord americana de boles de billar. Aquestes 

noves propietats, que milloraven en molts casos les dels productes naturals, aviat 

s’introduïren a la utilització d’aquests plàstics, que ara anomenem productes naturals 

modificats, no com a substituts dels primers, sinó com a materials capaços de introduir-

se en molts sectors i aplicacions inaccessibles als productes naturals. La fabricació i 

transformació d’aquests antics materials va donar lloc a una ocupació en el camp de la 

investigació i un fort impuls per a la industrialització. Aquests nous materials van tenir 

també una important influència en la fabricació de nous plàstics, ja que moltes 

màquines i processos de transformació, que encara s’utilitzen actualment, daten 

d’aquella època. 

 

 

Fig.:1.01- La primera fabrica de la nova matèria plàstica artificial rebia el nom 

de Albany Dental Plate Company fundada l’any1870. 

 

En el segle XIX es va començar a observar en diversos laboratoris que, per acció de 

la llum o de la calor, moltes substàncies simples, en estat gasos o líquid, es convertien 

en compostos viscosos o inclús sòlids. En aquella època no es va imaginar la 

repercussió que tindrien aquests canvis com a noves vies d’obtenció de plàstics. Per 

exemple, sense ells la industria cinematogràfica no hagués pogut iniciar-se. No va ser 

fins a principis del segle XX que la demanda sempre en augment de plàstics i l’èxit 

aconseguit en la fabricació de productes derivats dels naturals permetrien fabricar 

materials de característiques equiparables, partint sempre de matèries primeres 

orgàniques simples. Una ajuda inestimable en la obtenció d’aquests plàstics sintètics 
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provenia de la Química Orgànica , que es trobava en ple succés. Així s’aconseguí, per 

exemple, la resina fenòlica Baquelita®, al 1907, que permetia mollejar el producte a 

mida que es formava i resultava dur al solidificar-se, mentres que a partir de l’any 1930 

es fabricava ja el vidre acrílic polimetacrilat de metil, Plexiglàs®, el policlorur de vinil i el 

poliestirè, els quals van aconseguir una acceptació excel·lent. 

Quan el químic H. Staudinger (premi Novel de 1953) amb els seus treballs 

revolucionaris iniciats l’any 1920 demostrà que molts productes naturals i tots els 

plàstics contenen macromolècules, i molts laboratoris d’universitats i de grans 

industries químiques concentraren tots els seus esforços en el desenvolupament de 

nous plàstics, es va obrir un nou capítol de la història evolutiva d’aquests materials. 

S’aprengueren les tècniques de conduir i dirigir quasi a voluntat les reaccions 

químiques que desembocaren  en la producció dels plàstics. D’aquesta manera es van 

obtenir productes que, segons el tipus de resina utilitzada, l’additiu i el curs escollit per 

a la reacció, presentaven determinades propietats i eren aptes per a finalitats molt 

diverses. 

Durant la II Guerra Mundial (1939-1945) tant els aliats com les forces de l’Eix van 

sofrir reduccions en els seus subministres de matèries primes. La industria dels plàstics 

va demostrar ser una font inesgotable de substituts acceptables. Alemanya, per 

exemple, que va perdre les seves fonts naturals de làtex, inicià un programa que portà 

al desenvolupament d’un cautxú sintètic utilitzable. La resposta nord-americana  en 

front l’entrada del Japó en el conflicte bèl·lic, que va tallar els subministres de  cautxú 

natural, seda i molts metalls asiàtics,  fou la d’intensificar el desenvolupament i la 

producció de nous plàstics. Malgrat la delicada situació en la que es trobaven els 

principals països mundials, durant el  període entre els anys 1930-1950 es crearen 

plàstics tant importants com el polietilè (PE) i el Niló, convertint-se en una de les fonts 

principals de fibres tèxtils, i d’altres com el polietilè, el Tefló® (un plàstic fluorat) i el 

polipropilè (PP). En aquesta època, la industria del plàstic es convertí en un sector 

industrial de gran volum i la industria química en la gran subministradora de materials 

creant també plàstics tan coneguts com el poliestirè (PS), un material molt transparent 

d’us comú, i el poliestirè expandit (EPS), una espuma blanca i rígida que actualment 

s’utilitza bàsicament per a embalatges i com a aïllant tèrmic. 
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Els resultats aconseguits pels primers plàstics motivaren als químics i a la industria 

a buscar altres molècules senzilles que es poguessin enllaçar per crear polímers.  Fou 

l’any 1952, en plena postguerra, quant s’inicià una nova època per a la evolució del 

plàstics, quant K. Ziegler (premi Nobel de 1964 junt amb G. Natta) descobrí que l’etilè 

en estat gasos, molt lent per reaccionar, es podia convertir en polietilè al entrar en 

contacte amb determinats sòlids (catalitzadors) a pressió normal i baixa temperatura, 

mentres que  G. Natta descobrí l’any 1954 que aquests mateixos catalitzadors i altres 

de semblants permetien la formació de les molècules gegants dels plàstics en un estat 

d’alta ordenació espacial.  

 
Fig.: 1.02- Giulio Natta (1964) 

A partir de la dècada dels anys seixanta es va aconseguir fabricar alguns plàstics 

addicionals mitjançant nous processos d’obtenció, augmentant considerablement el 

nombre de materials que estan a disposició de l’home. 

Les  dècades dels anys setanta i vuitanta, els anys que segueixen als esforços de 

desenvolupament, es van dedicar a la investigació química sistemàtica, sobretot en la 

modificació dels tipus ja coneguts, canvis en l’estructura química, copolimeritzacions o 

mescles amb altres polímers i amb altres elements de reforç. 

Des dels inicis dels 90 fins a la present dècada els esforços se centren en el  

desenvolupament de la  producció de plàstics d’altes prestacions, com els polímers de 

cristall líquid, per exemple. 
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1.2 L’EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA DEL PLÀSTIC 

Precursors: 
 
1839.- Cautxú natural.    Charles Goodyear 
1843.- Vulcanitzant    Thomas Hancock 
1843.- Gutta-Percha   William Montgomerie 
1856.- Shellac    Alfred Critchlow. 
 
L’era dels plàstics: 
 
1839.- Poliestirè              Eduard Simon 
1862.- Parkesine    Alexander Parkes 
1863.- Cel·luloide    John Wesley Hyatt 
1872.- Clorur de polivinil   Eugen Baumann 
1894.- Rayón     Charles Frederick Cross, Edward J. 
1909.- Baquelita    Leo Hendrik Baakeland 
1926.- PVC     Walter Semon 
1927.- Acetat de cel·lulosa 
1935.- Polietilè baixa densitat (LDPE) Reginald Gibson, Eric Fawcett1938.-
 Poliestirè    
1938.- Tefló     Roy Plunkett 
1939.- Niló 
1941.- PET      Whinfield and Dickson 
1942.- Poliester de baixa densitat  
1942.- Poliestirè insaturat   
1951.- Polietilè d’alta densitat (HDPE) Paul Hogan, Robert Banks 
1954.- Polietilè    Karl Zieger. 
1954.- Polipropilè     Gulio Natta 
1964.- Poliamida 
1970.- Poliestirè termoplàstic 
1975.- PET. Es comença a utilitzar en envasos casolans. 
1978.- Polietilè lineal baixa densitat. 
1985.- Polímers líquids cristall. 
1998.- Metal·locè. Utilitzat com a catalitzador en la producció de noves poliolefines. 
2000.- El plàstic és considerat un dels 50 grans invents del segle XX segons la revista 

Newsweek. 
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1.3 EVOLUCIÓ TÈCNICA DELS PLÀSTICS 

Actualment seria impossible que sectors, com l’economia o el de la tecnologia, 

poguessin prescindir dels plàstics.  

Aquest ha pres durant el temps, una importància  econòmica, que es reflexa en 

l’índex de creixement que, constant al llarg de molts anys des de principis del segle 

passat, superen a quasi totes les altres activitats industrials i grups de materials. La 

producció mundial de plàstics va arribar als 100 milions de tones l’any 1900, dels quals 

9 milions de tones van ser produïdes a Alemanya. Segueix augmentant la producció 

fins assolir els 160 milions per l’any 2000, i de 235 milions de tones per a l’any 2005. El 

increment de la demanda  preveu un augment de prop del 30% en els següents deu 

anys per superar els 300 milions. 

 
Fig.: 1.03- Consum i producció de tones de plàstic a Espanya. 

Europa és la consumidora del 75% del total de la producció mundial i Espanya 

ocupa el quart lloc entre els països europeus més sol·licitants d’aquest material. La 

demanda al nostre país creix a un ritme del 5,3 %, encara que continuem estant per 

sota del increment  europeu que en mitjana superarà el 5,8 % durant els pròxims 

quinze anys. 
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És un fet innegable que els plàstics seguiran creixent en consum ja que cada 

vegada abracen més mercats com el del vidre, el paper i el metall, degut en bona part a 

la seva relació cost-benefici. 

 
Fig.: 1.04- Consum de plàstic a Espanya. 
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2. FONAMENTS 

2.1 QUE SÓN ELS PLÀSTICS? 

El plàstic, en termes generals, és una substància de diferents estructures i 

naturalesa, sense punt fix d’ebullició i que posseeix, durant un interval de temperatures, 

propietats d’elasticitat i flexibilitat que permeten modelar-les i adaptar-les a diferents 

formes i aplicacions. En un sentit més restringit, el plàstic es defineix com un material 

sintètic obtingut mitjançant fenòmens de polimerització o multiplicació artificial dels 

àtoms de carboni en les llargues cadenes moleculars de compostos orgànics derivats 

del petroli i altres substàncies naturals. 

Definició enciclopèdica 

 “Materials polímers orgànics (els compostos per molècules orgàniques gegants) 

que són plàstics, és a dir que poden deformar-se fins aconseguir la forma desitjada per 

mitjà dels sistemes d’extrusió, modelat o filat. Les molècules poden ser d’origen natural 

(obtingudes directament de la natura), com per exemple la cel·lulosa, la cera o el 

cautxú (hule), o sintètics (obtingudes mitjançant processos químics) com el polietilè i el 

niló. Els materials utilitzats en la seva fabricació son resines en forma esfèrica, en pols 

o en dissolució. Amb aquests materials es fabriquen els plàstics.” 

Etimologia: 

El vocable plàstic deriva del grec plastikos, que es tradueix com modelables. Els 

polímers, les molècules bàsiques dels plàstics, es troben presents en estat natural en 

algunes substàncies vegetals i animals com el cautxú, la fusta i el cuir, si més no en 

l’àmbit de la tecnologia dels materials com els compostos no solen enquadrar-se en el 

grup dels plàstics, que es redueix preferentment a preparats sintètics. 

Els materials en els que intervé el carboni en la seva composició química 

s’anomenen compostos orgànics. Els plàstics són, per tant, compostos orgànics que 

es diferencien dels compostos orgànics convencionals, com el sucre, l’alcohol etílic, 
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metà (gas natural), per posseir un tamany molecular excepcional; aquests components 

reben el nom de monòmers.  

Els polímers  són materials compostos per molècules diferents en quant a longitud, 

per tant, en dimensió i massa també. 

Per conseqüent, els polímers no posseeixen punts de fusió definits ni exactes, sinó 

que la seva fusió es produeix en un interval de temperatures més o menys ampli. 

Generalment, els plàstics no es componen tan sols de dos d’aquests polímers d’alt 

pes molecular, sinó que contenen porcions d’altres substàncies que s’agreguen per 

modificar-ne el quadre de propietats o s’utilitzen per facilitar els processos de 

fabricació, formulació i transformació dels plàstics. 

Per a la obtenció d’un plàstic utilitzable, és a dir apte per a la transformació i amb un 

nivell acceptable de qualitat, cal agregar diversos additius a la matriu polimèrica. Per 

facilitar-ne la transformació s’hi afegeixen “auxiliars”; per millorar les característiques 

mecàniques, l’exactitud de mides i estabilitat dimensional si afegeixen “fibres de reforç”; 

per a aconseguir una major elasticitat i flexibilitat s’agreguen “plastificants”; per tenyir el 

material es fa us de “Colorants i pigments”; i per donar-li una major resistència a la 

intempèrie, el material es mescla amb “estabilitzadors de color”. El numero de tipus i 

varietats d’additius pels plàstics és molt ampli, i el percentatge d’aquests en el pes total 

pot ser molt alt, superant en molts casos la meitat. Amb tot això no es pot oblidar que el 

material macromolecular (polímer) és la porció més important i la que decideix 

fonamentalment les característiques finals d’un plàstic. 

Una propietat essencial dels plàstics, que ha contribuït a consolidar el seu èxit, 

consisteix en que se’ls hi pot donar forma quan aquests es troben en estat “plàstic”. 

Aquesta propietat dels polímers té moltes avantatges. Aquest estat exigeix l’aplicació 

d’una força de deformació de poca potència; el modelat dels plàstics es un procés de 

baix consum energètic i la maquinària utilitzada es relativament lleugera. Per un altre 

cantó, permet una fabricació ràpida i rendible, és a dir, una fabricació en sèrie d’un 

article, amb costos inferiors dels que implicaria la fabricació del mateix amb un altre 

material. Un motlle s’utilitza per obtenir moltes copies d’un mateix article, totes elles 

idèntiques. Inclòs en sèries llargues, l’article fabricat és una copia fidel i exacta del 
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motlle. Les peces complicades poden produir-se en grans quantitats a un preu 

econòmic ja que la inversió en capital i la ma d’obra té lloc una única vegada: durant la 

fabricació del motlle.  

2.2 MATÈRIA PRIMA 

En un principi, la majoria dels plàstics es fabriquen a partir de resines d’origen 

vegetal, com la cel·lulosa (del cotó), el furfural (de la closca de blat), olis de llavors i 

derivats del midó o del carbó. La caseïna  de la llet era un dels materials no vegetals 

utilitzats. A pesar de que la producció del niló es basava originalment en el carbó, l’aire 

i l’aigua, actualment la majoria dels plàstics es fabriquen amb derivats del petroli. 

No obstant, i donat que les existències mundials del petroli tenen un límit, s’estan 

investigant altres fonts com la gasificació del carbó. 

2.3 REACCIONS DE SÍNTESI DELS POLÍMERS 

Els plàstics s’obtenen a partir de dos grans grups de matèries primes, que són: els 

compostos orgànics de baix pes molecular i de derivats de la indústria petroquímica. 

Els (alguns) dels polímers naturals són: 

-Els compostos orgànics d’alt pes molecular són la cel·lulosa, la caseïna, el cautxú 

natural, etc. 

-Els derivats de la indústria petroquímica més comuns són els hidrocarburs, els 

alcohols, els àcids i les amines.  

El mètode d’obtenció dels diferents materials plàstics no deixa de ser complex. 

Sempre es parteix d’alguna de les matèries primeres anomenades anteriorment i se 

segueix una sèrie de processos fins arribar a l’obtenció de les matèries semielaborades 

o ja finalitzades. 

A partir d’aquestes matèries primeres de baix pes molecular pes molecular i 

mitjançant un procés anomenat síntesis, s’obtenen unes molècules complexes d’alt pes 
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molecular capaços d’unir-se per enllaços covalents per grups d’àtoms apropiats, 

obtinguent les macromolècules dels diferents polímers. 

L’obtenció d’aquestes macromolècules es pot realitzar bàsicament per tres 

processos; poliaddició o polimerització radicalària, policondensació i reticular, 

mitjançant els quals s’obtenen els diferents tipus de plàstics. 

Polimerització per addició:  

Una molècula d'hidrocarbur de baix pes molecular que conté un doble enllaç entre 

àtoms de C, anomenada monòmer, s’activa per efecte de la calor, la pressió i/o un 

catalitzador. La doble unió entre els àtoms de C es trenca, de manera de cada àtom de 

C presenta un enllaç incomplet. Quan un d’ells es combina amb un altre, els enllaços 

es completen formant una cadena (polímer). 

 

Polimerització per condensació: 

Es diferencia de l'anterior en que té lloc la pèrdua d'una molècula petita, 

generalment aigualeix, que és necessari separar del mitjà de reacció, a més, no és 

necessari que el monòmer contingui un doble enllaç. 
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Polimerització reticular: 

Es dona en primer lloc una polimerització seguida per una reticulació, que no té 

perquè donar-se seguidament sinó que es pot donar més tard. En aquesta reticulació 

es formen xarxes tridimensionals a causa de l'existència de més de dos llocs actius, 

que permeten que les cadenes creixin en tres direccions, per enllaços covalents. Dóna 

lloc a un tipus de polímers especials anomenats ‘termostables’. 

 

 

Industrialment la reacció de polimerització es produeix en reactors on s'introdueixen 

com a matèria primera els monòmers corresponents i el catalitzador. Segons el procés, 

se'ls dóna pressió i/o temperatura, agitant la barreja per a afavorir la reacció, obtenint el 

polímer. Aquests productes polimèrics s'obtenen en forma de grànuls, pols o líquids, 

que seran novament processats per a convertir-los en els productes definitius.  

Molts productes polimèrics poden ser polimeritzats per diversos mètodes.  

Els més importants són:  

- Polimerització en massa o en bloc 

 - Polimerització de precipitació  

- Polimerització en dissolució  

- Polimerització en suspensió  

- Polimerització en emulsió 
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2.4 ADDITIUS 

En un principi les propietats del producte final venen ja predeterminades per el 

polímer escollit, però aquestes poden veure’s més o menys modificades per un sèrie de 

substàncies afegides durant el procés de transformació anomenades additius. 

Tal i com diu la definició els additius són totes aquelles substàncies afegides a un 

polímer amb la funció de variar les seves propietats específiques. 

Els additius més comuns són: 

- Pigments, colorants i blanquejadors òptics, que milloren l’aspecte del producte 

acabat. 

- Absorbents de U.V., que protegeixen al polímer de la degradació produïda per 

la llum solar; concretament pels raigs ultraviolats. 

- Estabilitzants tèrmics, que disminueixen la sensibilitat del polímer a les 

variacions tèrmiques, sobretot a temperatures elevades. 

- Antioxidants, que protegeixen al polímer de la degradació produïda per l’acció 

de l’oxigen (CO2) 

- Càrregues, que són elements que incorporats als polímers milloren les seves 

propietats mecàniques i elèctriques. 

Així doncs, quant parlem d’un element plàstic acabat, ho fem parlant d’un polímer 

amb una sèrie d’additius homogèniament distribuïts per la seva estructura. 

El coneixement dels additius que contenen un material elaborat ens permetrà 

valorar el seu comportament. 

Un factor molt important en l’ús dels additius és garantir la seva total homogeneïtat 

en la peça ja que en el cas contrari aquesta es pot considerar additivada al tenir zones  

sense protegir , fent la peça totalment inservible.  
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3. CLASSIFICACIÓ DELS PLÀSTICS 

Les matèries plàstiques es poden dividir en dos grans grups; els termoplàstics i els 

termostables. Aquests dos grups engloben la gran majoria dels plàstics però el mètode 

de divisió depèn de la seva reacció enfront a una segona transformació per calor. Això 

fa que hi hagi una sèrie de materials que no puguin ser enquadrats en cap d’aquests 

dos grans grups: els elastòmers i els elastòmers termoplàstics. 

3.1 ELS TERMOPLÀSTICS  

S’obtenen normalment per polimerització, constituïts per macromolècules que 

formen cadenes paral·leles entre si amb pocs enllaços entre elles. Aquest numero 

limitat d’enllaços fa que es pugin transformar per calor infinitament ja que durant el 

procés no pateixen cap tipus de transformació química. 

Alguns exemples dels termoplàstics són el polietilè, el polipropilè, el poliestirè, i el 

clorur de polivinil. 

3.2 ELS TERMOSTABLES  

Normalment s’obtenen per policondensació i estan constituïts per cadenes llargues 

(reticulació) que tenen un gran numero d’enllaços entre elles. El material es transforma 

i un cop endurit no es pot tornar a fondre per acció de la temperatura. Així doncs els 

termostables només poden tenir una única transformació. Exemples són les silicones, 

resines fenòliques, resines epoxi, etc. 

Els plàstics, comentats anteriorment, estan formats per cadenes de monòmers 

unides per enllaços covalents, que al mateix temps formen una estructura entre ells. 

Una forma esquemàtica de representar aquests dos grans grups de plàstics seria: 

 

      TERMOPLÀSTICS                                                       TERMOESTABLES 
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Una forma menys esquemàtica seria imaginar les cadenes de polímers lligades 

entre elles formant una estructura tridimensional. La única diferència entre els dos 

grups és l’existència d’enllaços entre les diferents cadenes polimèriques.  

 

         TERMOPLÀSTICS                                                      TERMOESTABLES 

 

3.3 ELS ELASTÒMERS  

Els elastòmers: es poden deformar varies vegades modificant la seva forma 

original per l’acció d’una força; a la que aquesta deixa d’exercir el cos recupera la seva 

forma i grandària originals sense produir-se una deformació permanent.  

Els elastòmers termoplàstics, són un grup de polímers amb un comportament 

molt peculiar. Presenten l’avantatge de posseir entrecreuaments (crosslinks) 

reversibles, permetent que el material es comporti mecànicament com un elastòmer  

(deformació elàstica) però que al aplicar temperatura aquest fongui i es pugui 

processar. El comportament diferent de la capacitat de fondre  amb la calor en 

condiciona el processat i en dificulta aspectes com pot ser la reciclabilitat del material. 

3.4 ALTRES  

Dins de cada un d’aquests dos grans grups es poden realitzar encara una sèrie de 

subdivisions  depenent del plàstic a obtenir, de la matèria prima i del mètode de 

transformació. Aquestes divisions són: 
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GRUP SUBGRUP NOMENCLATURA 

POLIOLEFINES 
·Polietilè de baixa densitat 

·Polietilè d’alta densitat 

·Polietilè lineal de baixa densitat 

·Polipropilè 

 
LDPE 

HDPE 

LLDPE 

PP 

CLORURS DE POLIVINIL 
·Clorur de polivinil plastificat 

·Clorur de polivinil rígid. 

 

PVC 

UPVC 

POLÍMERS D’ESTIRÈ 
·Poliestirè 

·Estirè-butadé. 

·Copolímers d’estirè-acrilonitril 

·Copolímers d’acrilonitril-butadé-estiré 

 

PS 

SB 

SAN 

ABS 

ÈSTER DE CEL·LULOSA 
·Acetat de cel·lulosa 

·Acetatobutiral de cel·lulosa 

 
CA 

CAB 

PLÀSTICS TÈCNICS 
·Polioximetilè 

·Poliamides 

·Policarbonats 

·Polietilentereftalat 

·Polibutilétereftalat. 

·Polisulfones 

·Politetrafluoretilé. 

·Òxid de polifenilé. 

 
POM 

PA 

PA 

PETP 

PBTP 

PSU 

PPO 

POLIACRILATS 
·Polimetraquilat de metil 

·Poliacrilonitil 

 

PMMA 

PAN 

TE
R

M
O

PL
À

ST
IC

S 

POLIURETANS PUR 

AMINOPLASTICS 
·Urea-formol 

·Melamina-formol. 

 

UF 

UM 

FENOPLÀSTICS PF 

RESINAS EPOXI EP 

POLIESTER INSATURAT UP 

TE
R

M
O

ES
TA

B
LE

S 

SILICONES SI 
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4. PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ I 
CONFORMACIÓ 

   Els processos de conformació són el conjunt d’operacions realitzades dins d’un 
sistema de fabricació que estan destinades a canviar de forma els materials per tal que 
aquests adquireixin la que els cal per a la seva funció i ús. 

Existeixen varis procediments de transformació dels plàstics, cada un dels quals és 

el resultat de l’adaptació a unes exigències concretes.  

 

PROCESSOS INDUSTRIALS PRODUCTES 
Extrusió Perfils, tuberies, films, recobriments de cables, perfils. 

Calandratge Fulles, làmines, plaques. 

Revestiments Revestiment de plàstic sobre teixit, paper, fusta, xapa. 

Injecció 
Objectes modelats: caixes per botelles, tasses, rodes 

dentades, carcasses. 

Premsat Peces modelades, plaques, blocs, perfils. 

Extrusió per bufat Cossos buits 

Moldejat rotacional Peces buides 

Espumació Blocs, plaques, làmines, peces modelades. 

Fosa Fulles, blocs, peces modelades, recobriments 

Termoformat Basos, envasos. 

 

 

PROCESSOS MANUALS PRODUCTES 
Fosa Peces modelades 

Espumació 
Reomplert de cavitats, revestiments, peces 

voluminoses. 

Reforçat Peces, revestiments, reforçats 

Termoformat Doblegat de tubs i formes artesanes 
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Dins l’àmbit d’aquesta monografia de materials plàstics  no es descriurà la totalitat 

dels processos citats en la taula anterior, limitant les pàgines següents als més 

importants com:  

 ·El premsat 

 ·La injecció 

 ·L’extrusió 

  ·L’extrusió amb bufament 

  ·La filatura sintètica 

 ·El calandratge 

 ·El termoconformat 

 

El procés de transformació més corrent ( termoplàstics) segueix bàsicament 

aquesta seqüència:  

· Estovament del granulat.  

· Conformació de la massa plàstica.  

· Refredament i solidificació. 
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4.1. EL PREMSAT 

És el sistema més senzill d’emmotllar; esta format bàsicament per un motlle i un 

contramotlle que encaixen hermèticament deixant un buit destinat al material plàstic en 

forma de granulat o pols; es tanca a pressió i s’escalfa fins a obtenir la forma desitjada. 

Després necessita un temps de refredament per fer el desemmotllament. Té 

l’inconvenient que, en els termoplàstics, el motlle ha d’estar fred i el càlcul de la 

dosificació del material ha de ser precisa perquè la peça no quedi incompleta o, en cas 

d’excés, presenti rebaves.  

Aquest procediment és el que es fa servir per obtenir peces petites de baquelita, 

com per exemple els mànecs aïllants dels estris de cuina; accessoris elèctrics, com 

endolls, caixes de connexions, etc. 

 

 

Fig.: 4.01- Gràfic del procés de premsat. 
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4.2. LA INJECCIÓ 

Aquest procés està molt estès ja que permet fabricar articles emmotllats d’alta 

qualitat, normalment sense necessitat de cap operació posterior d’acabat, inclús per a 

peces de formes complicades que han d’estar sotmeses a toleràncies dimensionals 

estrictes. S’utilitza sobretot per als termoplàstics i en menor escala, per a  elastòmers i 

termostables. 

És un procés realitzat en una màquina que disposa d’una tolva d’alimentació 

connectada a un fus calefactat on es fon el termoplàstic. El plàstic, a través d’un cargol 

sense fi, és injectat a pressió a l’interior del motlle d’acer que li donarà la forma 

desitjada. Una vegada la peça esta solidificada, s’obté el motlle i s’extreu. 

Fase d’injecció: el moviment del cargol provoca el desplaçament de la massa del 

polímer fos cap a la boca que dona pas al motlle injectant la peça. En aquest procés és 

fonamental el control del factor de la pressió d’injecció i la temperatura d’injecció. Ja 

que són aquests factors els que determinen el correcte omplert del motlle i la qualitat de 

la peça injectada. 

Fase de plastificació: un cop dins el motlle, s’inicia la fase plastificació durant la 

qual, el cargols manté la posició assegurant el la pressió de forma continuada en el 

motlle durant el procés de refredament. Per disminuir el temps d’aquest procés de 

descens de temperatura els motlles acostumen a tenir un circuit hidràulic que acceleren 

aquest procés. 

Desemmotllament: En aquesta fase es duen a terme dues funcions molt 

diferenciades. En la fase de desemmotllament simple, s’obre el motlle deixant la peça 

lliure injectant i permeten la seva neteja en cas de que sigui necessària. En l’altre fase, 

simultània a l’anterior, el cargol es retira permetent l’entrada de material a través de la 

tremuja. 

En el procés de la fase de desemmotllament a la fase d’injecció, quant la massa de 

polímer passa pel cargol cap a la tovera, es va fonent per acció de les resistències 

calòriques que asseguren la correcta fusió sense descomposició del polímer. Els 
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injectors comuns poden tenir  de 6 a 8 resistències calòriques d’una llargada que pot 

oscil·lar entre 40 i 60 cm. 

 

 

Fig.: 4.02- Gràfic del procés d’injecció. 

4.3. L’EXTRUSIÓ 

Es un procés continu utilitzat per a la fabricació de productes semiacabats tals com 

perfils, tuberies i planxes que han de sotmetre’s a un acabat abans de posar-se en 

servei. 

Es realitza mitjançant una màquina que disposa d’un dipòsit (tremuja) on 

s’introdueix resina granulada la qual cau directament al cargol on es fon al entrar en 

contacte amb les parets calefactades d’aquest. Mentre els fus va movent el material  

aquest passa a estat líquid i és empès amb un cargol sense fi o per un èmbol a 

l’exterior de forma contínua.  

A mesura que el plàstic surt mitjançant un mecanisme de refredament com per 

exemple l’aigua, se solidifica. En el cas de fabricació de canonades d’unes longituds 

determinades, es disposa d’un element acoblat a la màquina que, en funció de la seva 

longitud, les talla de forma automàtica.  

 Aquests tipus de màquines també s’utilitzen per fabricar recobriments de 

conductors. 
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Fig.: 4.03- Gràfic del procés d’extrusió. 

4.4. L’EXTRUSIÓ AMB BUFAMENT 

Una altra variant de l’extrusió és el bufament. El tub que surt de l’extrusora 

s’introdueix en un motlle de dues peces. L’acció de l’aire a pressió a dins del tub fa que 

s’adapti a les parets del motlle i agafi la forma. Una vegada fred, sobre el motlle 

s’extreu la peça. Aquest procediment s’utilitza per fabricar ampolles, recipients, bidons, 

etc. 

 
Fig.: 4.04- Gràfic del procés d’extrusió amb bufament. 
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4.5. LA FILATURA SINTÈTICA 

La filatura sintètica és una altra variant de l’extrusió. El seu procés de fabricació 

consisteix a transformar una massa plàstica líquida amb forma de xarop viscós amb un 

material filamentós. Aquesta massa líquida es fa passar per unes fileres amb uns 

orificis calibrats a unes centèsimes de mil·límetres de diàmetre i, a continuació, és 

sotmesa a un procés de refredament per mantenir definitivament el seu estat sòlid en 

forma de fil o conjunt de fils. Es pretén reproduir les propietats de les fibres naturals 

com el tacte suau, la flexibilitat, l’elasticitat i l’augment de les propietats mecàniques 

com són la resistència, l’elasticitat i la impermeabilitat. 

 

Fig.: 4.05- Gràfic del procés de filatura sintètica. 
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4.6. EL CALANDRATGE 

Els productes semiacabats obtinguts per calandratge es presentes normalment en 

forma de làmines primes i, en menys freqüència, en planxes més gruixudes. 

Amb aquest procediment es produeixen làmines (les de PVC, per exemple) de 

diferents gruixos, porta-folis, transparències, bobines de plàstic per a la fabricació de 

bosses, sacs, revestiments per a paviments i parets, adhesius decoratius, etc. No és 

adequat per a plàstics massa fluids com és per exemple el cas del Polietilè. 

En el calandratge, el granulat s’estova sense a arribar a fondre’s i es passa per uns 

corrons per donar-li una forma laminar; si es vol produir un gravat, es repeteix el 

procediment amb altres corrons.  

 

Fig.: 4.06- Gràfic del procés de calandratge. 

 

4.7. EL TERMOCONFORMAT 

És un procés efectuat en una màquina per conformar un plàstic partint d’un altre de 

semielaborat, com per exemple una planxa.  
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El seu procés és el següent: partim del disseny del motlle o contramotlle i d’un 

material semielaborat, com per exemple una làmina de plàstic, que per efecte d’unes 

resistències calefactores o radiació infraroja transmeten calor a la làmina de plàstic fins 

que aquesta s’estova. Arribat en aquest punt, la màquina disposa d’una bomba de buit 

que fa que el motlle s’adapti a la làmina i s’obtingui la forma de la peça.  

 Per termoconformat s’obtenen peces de gran superfície com banyeres, 

carcasses interiors de neveres i també pots de iogurt, bases expositores per a caixes 

de bombons o sabons, etc.  

 

Fig.: 4.07- Gràfic del procés del termoconformat. 
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5. PRODUCTES I APLICACIONS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

El desenvolupament del plàstic en la construcció no va ser gens fàcil per a les 

primeres industries productores. La forta tradició als materials convencionals, i el 

desconeixement dels nous materials eren factors de pes i que calia vèncer per a 

permetre l’aplicació del plàstic en la construcció. El consum va començar a créixer  i 

com a conseqüència a baixar-ne el seu preu, aconseguint no tan sols un estalvi en el 

cost del material sinó també en la ma d’obra gràcies al seu menor temps d’instal·lació, 

menor pes i major facilitat de càrrega i descàrrega. Entre els primers productes 

fabricats amb plàstic que van aparèixer en les construccions figuren les canonades, els 

seus accessoris per a desaigües i les conduccions per a aigua calenta. Avui en dia la 

llista és molt més llarga i continua augmentant. La facilitat de fabricació i versatilitat dels 

plàstics, combinada amb la seva durabilitat, resistència, relació cost-eficàcia, baix 

manteniment i resistència a la corrosió. 

Des dels anys cinquanta, els edificis estan utilitzant de forma creixent  els plàstics 

en aplicacions tals com les tuberíes, finestres, sostres, conduccions i aïllaments de 

cablejat. Últimament també s’inclouen en el mobiliari per a banys i muntatges de 

cuines. Les diverses propietats de les diferents resines plàstiques els fan avantatjosos 

per a la seva aplicació en el camp de la construcció. 

Per a moltes aplicacions de productes plàstics en la construcció, és de vital 

importància que el fabricant  garanteixi el comportament mecànic del producte en quant 

a l’estabilitat d’aquest dins del interval de temperatures a considerar. Això 

s’aconsegueix  per mitjà d’una adequada elecció del material i la seva elaboració. El 

interval de temperatures per a ús del plàstic en l’exterior en edificis de l’Europa central 

se situa entre -20oC i +60oC; per a soterranis i aplicacions interiors es en general molt 

més reduït.  

Per fer un recorregut de l’ús del plàstic en la construcció es proposa seguir les 

diferents etapes que composen el procés constructiu d’un edifici, des dels seus inicis 

fins a les últimes operacions d’acabat, que competeixen amb el camp de la decoració 
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interior, per tal d’anar identificant i explicant els diferents materials plàstics usats així 

com les seves aplicacions. Com veurem a continuació, en el transcurs d’una obra les 

possibilitats que ens ofereixen els plàstics són molt més nombroses del que a primera 

vista es pot pensar, ja que son insondables els productes que ja sigui per transformació 

o de base rigorosament sintètica, poden ser catalogats dins del camp dels plàstics. 

5.1 FASE D’ESTRUCTURA I FORMIGONAT 

En aquesta primera etapa constructiva, es poden trobar presents com a nous 

materials d’obra certes substàncies plàstiques aplicades als processos tradicionals tals 

com: 

• Peces ceràmiques 

• Encofrats 

• Forjats reticulars 

• Prefabricats de formigó 

• Separadors d’armadures 

• Formigons 

5.1.1 Maons cel·lulars lleugers 

Se sap de sobres que els maons tenen, dins el món de la construcció, un gran 

prestigi i que gaudeixen de les preferències dels arquitectes, aparelladors, decoradors i 

constructors en front dels sistemes prefabricats. 

L’esforç per incrementar el seu escàs poder d’aïllament acústic i reduir la seva 

densitat al mateix temps, sense que quedi afectada la seva estabilitat, ha organitzat 

investigacions i proves experimentals, donant uns resultats en que la dotació a la peça 

de diversos buits de formes diverses constitueixen un volum alleugerit anomenat maó 
cel·lular lleuger.  

La problemàtica que creava la consecució dels diferents porus, ha estat resolta 

agregant a la massa d’argila perles pre-expandides de poliestirè. Parlem, per tant, 

d’una aplicació del plàstic en la fabricació d’un producte amb un altre material. Durant el 

procés de cocció, les perles sofreixen una gasificació total i deixen en el maó una 
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estructura cel·lular formada per porus esfèrics tancats, repartits uniformement per la 

totalitat de la massa ( veure Fig.: 5.01). 

 

 Fig.: 5.01-Peça mollejada amb argila 
 cel·lular lleugera. 

 

  Fig.: 5.02-Peça mollejada amb argila 
cel·lular lleugera. 

 

  

La fotografia reproduïda en la figura Fig.: 5.02 correspon a una peça d’argila 

cel·lular cuita. 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 41

5.1.2 Peces modelades per a forjats 

El forjat reticular, amb el que es construeixen actualment la majoria de plans entre 

plantes que formen els pisos en una estructura, permeten una important economia de 

temps i costos; per l’estalvi de formigó i d’acer que representa la reducció en el pes 

dels forjats. L’estructura principal dels forjats es desenvolupa en dos direccions, per 

suportar millor els moments flectors, longitudinals i transversals als que està sotmès. 

L’aportació que el sector del plàstic ha efectuat en la tècnica dels forjats alleugerats, 

consisteix en la creació de cassetons de plàstic, que cobreixen perfectament les 

necessitats dels forjats suspesos. S’utilitzen com a unitats de fraguat que cobreixen els 

vanos entre bigues i serveixen també de contenció i reforç del formigó abocat fins que 

hagi fraguat. Un cop endurit, es pot actuar de dues maneres diferents, que són 

precisament les dues variants que ofereix el mercat: 

1ª: Els cassetons es retiren quant el formigó ja ha fraguat però encara és humit. 

Aquests es netegen per ser utilitzats de nou. Es tracta, per tant, de cassetons 

recuperables. 

2ª: O bé queden incorporats al forjat, constituint un tipus de revestiment aïllant en 

forma de boveda, parlem llavors dels encofrats perduts per a forjats reticulars. 

Els cassetons recuperables presenten  una estructura en forma de cubeta, 

generalment de base quadrada, però que també es pot trobar de forma rectangular. 

L’exemple representat en la figura Fig.: 5.03 és un prototip d’aquest tipus de mollejats.  

El material del que estan compostos són poliestirè o polipropilè injectats a alta 

pressió. 

Els primers cassetons recuperables es van utilitzar a Anglaterra i Alemanya, nacions 

pioneres en l’ús d’aquesta tècnica particular dels forjats alleugerits, no van donar uns 

resultats massa convincents. El percentatge de ruptures en l’obra i durant l’extracció 

dels motlles era excessivament elevat. Per superar aquesta gran desavantatge es van 

dissenyar els cassetons reforçats per mitjà de nervis del mateix  material, disseny 
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emprat en l’actualitat en el camp de la construcció. Es pot apreciar en detall en la 

fotografia Fig.: 5.04. 

 

 Fig.: 5.03-Cassetó recuperable de   
polipropilè per a forjats reticulars. 

 

Fig.: 5.04-Cassetó recuperable de  polipropilè per a forjats reticulars amb estructura interna reforçada  
mitjançant nervis. Cassetons per a forjats reticulars i unidireccionals respectivament. 

 

Els motlles recuperables són lleugers i, per tant, de fàcil manipulació. El seu disseny 

respon a la necessitat de reduir al mínim el treball d’encofrat. Les mides més corrents 

d’aquests motlles són de 800x800 mm els mòduls quadrats i de 750x500 mm els 

rectangulars, mentres que les altures oscil·len entre els 200 i 400 mm, segons el motlle. 
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La seva aplicació mitjançant un sistema de suports de fusta  de senzill i ràpid 

muntatge, permet enretirar aquest sistema tan bon punt el formigó hagi fraguat. El forjat 

queda llavors recolzat únicament sobre els puntals fins al seu endurit. 

 
Fig.: 5.05- Instal·lació d’encofrat per a forjat reticular alleugerit. 

 

La figura 5.05 correspon a la fase d’inici de formigonat però a on es pot apreciar la 

col·locació dels cassetons.  

En alguns casos concrets s’utilitzen cassetons recuperables de poliestirè expandit. 

Per exemple en l’encofrat de jàsseres, murs de contenció, murets, etc. 

Aquest últim material ofereix algunes avantatges destacables com: 

- Degut al seu gran poder aïllant, preserva al formigó de possibles gelades. 

- El seu acabat superficial fa que les estructures de formigó vist presentin unes 

línies ben definides i unes superfícies perfectes que fan innecessari, en la 

majoria dels casos, recórrer a un revestiment d’acabat. 
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- La seva facilitat de treball permet acoblar al poliestirè extruït a tot tipus de 

superfícies irregulars o de disseny molt particular, per elaborar uns motlles 

d’encofrat que poden resoldre, senzilla i econòmicament, qualsevol tipus de 

projecte decoratiu. 

- El seu poc pes fa que els apuntalaments siguin mínims. 

- Economitza notablement el cost de les estructures, ja que les propietats 

impermeables del poliestirè extruït permeten que l’aigua del formigó abocat no 

es perdi per capil·laritat i el procés de curat transcorri sense problemes. 

- A causa de les característiques físiques que té aquest material, no es troba 

afectat per la vibració de les agulles compactadores. 

De totes maneres, per recuperar amb seguretat i sense ruptura dels motlles de 

poliestirè extruït, és aconsellables interposar una pel·lícula de polietilè entre les parets 

del mateix encofrat i la massa de formigó.  

Una altra opció és la d’utilitzar blocs lleugers per a encofrats perduts. Amb 

aquest sistema, les peces de material plàstic que s’utilitzen per senyalitzar i conformar 

la retícula del forjat compleixen una doble funció: la d’encofrat i la d’aïllament tèrmic i 

acústic. 

Els motlles d’encofrat perdut s’apliquen a tot tipus de forjat, en substitució dels 

cassetons ceràmics tradicionals, ja que proporcionen una sèrie d’avantatges, tant 

tècniques com econòmiques, respecte a altres sistemes.  

 

 Fig.: 5.06- Bloc de poliestirè extruït  
per a encofrats perduts. 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 45

Són massissos, pel que no es poden designar com a cassetons sinó pel nom més 

apropiat de bloc (figura 5.6). Actualment s’està assajant en  laboratoris amb altres 

materials, però per al moment l’únic que s’utilitza és el poliestirè extruït. 

A les seves avantatjoses propietats  i les citades anteriorment referides als 

cassetons recuperables de tal material, afegim: 

- Notable reducció del pes propi del forjat, que es redueix al mínim, un 50% 

aproximadament. 

- Gran poder d’aïllament acústic. 

- Facilitat d’emmagatzematge i mobilitat. Un sol operari pot procedir a la seva 

col·locació en obra; per tant un 

- Estalvi en la ma d’obra. 

- Disminució de ruptura de peces, que en les ceràmiques i de formigó 

representa un 5 % i un 10% respectivament. 

 

5.1.3 Motlles no recuperables per a  prefabricats de formigó 

Amb la col·laboració de les firmes alemanyes Von Berg Plastik, Mönchen-Gladbach 

y Dyckerhoff Zementwerke AG, la Basf ha desenvolupat un sistema de modelat 

summament econòmic, especialment projectat per a la elaboració de peces 

prefabricades de formigó en petites sèries, quan el disseny presenta un elevat grau de 

dificultat en la seva execució i no seria rentable encarregar els motlles. 

Aquesta problemàtica es presenta molt sovint en la construcció quant s’intenten 

dissenyar models originals expressament pensats per a una obra en concret. 

El motlle que s’utilitza està fet de poliestirè expandit. El formigó en massa 

s’introdueix en el motlle i es compacte per vibració. Degut a l’elevada capacitat 

d’aïllament tèrmic dels motlles, pel material del que estan fets, la calor que es produeix 

durant la reacció del fraguat es conserva durant més temps i, d’aquesta forma, el 

formigó endureix més ràpidament. 
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Un cop fraguades les peces es traslladen a obra en el mateix motlle de poliestirè 

expandit. D’aquesta forma es prescindeix de la operació d’embalatge posterior, fet que 

elevaria els costos innecessariament, i són manipulades sense risc de trencar-se, ja 

que els mateixos motlles les protegeixen. 

Un cop a obra les peces són desemmotllades per a la seva col·locació i els motlles 

queden inutilitzats per a la seva reutilització. 

        

Fig.: 5.07-Peces prefabricades de formigó. 

 

5.1.4 Separadors per a armadures 

Es tracta d’elements complementaris dissenyats per a fer possible que determinats 

moviments als que són sotmeses les estructures, com poden ser els ocasionats pels 

canvis de temperatura, l’acció de les càrregues externes i les pròpies de les armadures 

de formigó, es doni sense deteriorar-les. 

Requereixen un rigorós control de qualitat durant tot el procés de fabricació per la 

funció que han d’assumir. Les seves propietats més característiques són: 

- Desplaçaments simultanis en dos direccions 

- Girs simultanis en tres eixos diferents 

- Absorció de càrregues laterals 

- Absorció de càrregues horitzontals de curta durada 

Es fabriquen a partir de matèries primeres plàstiques, sobretot en poliuretà i 

polipropilè, separadors per a armadures (veure Fig.: 5.08 i Fig.: 5.09), ganxos, 

distanciadors per a encofrats de parets, etc. (veure Fig.: 5.10). 
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  Fig.: 5.08-Separador de polipropilè per a armadures. 

 

 Fig.: 5.09- Aplicació dels separadors de polipropilè per a 

armadures. 

 

 Fig.: 5.10- Aplicació dels distanciadors de polipropilè per 

a encofrats de parets. 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 48

5.1.5 Formigons 

Una de les característiques que s’exigeixen als formigons  és la resistència 

mecànica a la compressió. Aquesta és una qualitat que segons les més recents 

investigacions, es pot millorar recorrent a l’aplicació de certs components plàstics, usats 

com a additius. 

També interessa plantejar-se el problema de la durabilitat. Una construcció de 

formigó suporta, de forma constant, l’acció agressiva mediambiental, que no es 

considerada perillosa en tant que només afecti a la superfície. El possible dany té 

sempre la seva base en el fet de que la permeabilitat que ofereixi la massa, lligada 

íntimament a la existència d’una successió de porositats que s’han format per la 

mateixa naturalesa del formigó. 

Ja es sabut que el formigó està compost per una mescla de ciment pòrtland, àrids 

(sorra, grava o ambdues coses) i aigua. Aquesta última serveix per efectuar l’amassat 

de la mescla i donar-li el grau de fluïdesa necessari per a la seva posta en obra i, 

sobretot, per hidratar els components actius del ciment. 

El que no és tan conegut és que aquesta quantitat d’aigua que s’utilitza per 

l’amassat del formigó, per raons d’homogeneïtat de la mescla, supera bastant la 

proporció que li correspon estrictament per a la seva hidratació  

L’excés d’aigua es perd per evaporació i, juntament amb l’ús d’àrids de 

granulometria mitjana, dóna lloc a la formació de porositats internes, de vegades 

comunicades entre si per invisibles canalitzacions, que permetran posteriorment que es 

produeixi una succió capil·lar de les substàncies químiques que hi ha en l’atmosfera. 

Porositat que serà més acusada com major hagi sigut l’excés d’aigua utilitzada per 

l’amasat. 

Per tant, per evitar la penetració en el formigó de fluids, existeixen dos solucions: o 

tancar les seves possibles vies de penetració  en la massa ja curada, o impedir que les 

mateixes puguin arribar inclòs a formar-se originalment. 
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El problema pot plantejar-se de la següent forma: 

 · Sense l’existència de conductes capil·lars no hi podrà haver succió per 

capil·laritat. 

 · Si no hi ha porus tampoc hi haurà permeabilitat. 

 · Podran omplir-se d’aigua que, al congelar-se i augmentar de volum, afectaran 

greument la resistència del material. 

En qualsevol dels casos, del que es tracta és de disminuir el màxim possible la 

superfície de contacte del formigó amb els agents agressius capaços d’atacar-lo. 

Aquestes propietats negatives del formigó poden superar-se si és possible reomplir i 

tancar els buits interns que hi hagi en la seva massa. Reomplert que, per una altra part, 

s’ha de dur a terme per mitjà d’un producte de coneguda resistència a la tracció y que, 

al mateix temps, pugi ser introduït en les cavitats un cop la massa hagi arribat a un cert 

grau d’enduriment. 

El producte en qüestió haurà de reunir les condicions següents: 

· Presentar-se en estat líquid, per impregnar amb facilitat el formigó tractat i 

reomplir totes les porositats que trobi. 

· Estar dotat de la facultat de solidificar-se un cop transcorregut un cert temps, 

per formar una sola massa continua i impermeable. Tenint en compte,  a més a 

més, que al solidificar-se, el producte tindrà que assolir  el grau de resistència 

a la tracció necessari. 

Aquest material capaç de complir totes aquestes premises exigides, ho proporciona 

la indústria plàstica.  La impregnació es realitza amb un monòmer líquid que fàcilment 

penetra en les porositats, per polimeritzar més tard i per passar a estat sòlid cobrint 

totes les porositats. 

El tema de l’aportació de resines plàstiques en els formigons va començar-se a 

investigar y a desenvolupar-se als EEUU a mitjans de la dècada dels anys setanta. A 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 50

partir de 1971, a Espanya, van ser l’Instistuto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento i l’Instistuto de Plásticos y Cauchos els que iniciaren amb estreta col·laboració 

un projecte-estudi dels formigons impregnats amb polímers. 

Les resistències normals d’un formigó a compressió és de 25 N/m2, arribant a 

assolir una resistència de 60 N/m2 mitjançant l’aplicació de ciments especials i  àrids 

molt resistents. En la tracció les resistències solen ser d’una dècima part que les 

aconseguides a compressió. 

Es compren la necessitat d’augmentar aquests valors, especialment els de tracció, 

que al ser tan baixos en els formigons ens obliga a buscar la col·laboració de l’acer per 

suplir aquesta deficiència. 

L’ús dels polímers aconsegueix incrementar d’una forma notable la resistència 

mecànica i la durabilitat dels formigons i morters. 

Podem distingir tres tipus essencials i diferents de formigó als que se’ls hi ha afegit 

polímers: 

1. Formigons impregnats de polímers (H.I.P.) 

Formigons prefabricats i endurits als que se’ls hi ha introduït un polímer en la 

seva xarxa capil·lar  mitjançant un procés d’impregnació de monòmers i una 

posterior polimerització. 

2. Formigons de polímers (H.P.) 

Formigons en els que s’ha substituït el conglomerat hidràulic per un polímer. Es 

forma introduint els àrids dins un motlle i omplint els buits que queden entre ells 

amb un monòmer que posteriorment es polimeritza. 

3. Formigons de ciment i polímer (H.C.P.) 

Aquests es formen al afegir en la cuba, i per tant en fresc, a un formigó  

tradicional un monòmer que polimeritza durant el curat del formigó, o un làtex 

polimèric. 
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Dels tres tipus de formigó senyalats , els impregnats de polímers (H.I.P.) son els 

que més èxit estan tenint degut als avantatges que presenten en quant a increments de 

resistència  i de durabilitat. Així un formigó tradicional que després de 28 dies presenta 

una resistència de a compressió de 35 N/m2 assoleix una resistència de 145 N/m2 al 

convertir-se en un H.I.P. L’absorció de l’aigua es redueix a un 92% i la resistència als 

cicles de gel-desgel milloren de forma sorprenent.  

Si tenim en compte que el formigó es susceptible de millorar mitjançant l’armat amb 

barres d’acer inclòs amb fibres, veiem que combinant aquesta millora amb la de la 

polimerització es poden aconseguir resultats realment interessants i encara més si 

tenim en compte que el polímer millora l’adherència de l’acer fins a quatre vegades. 

Els formigons de polímer (H.P.) van sorgir amb la idea d’aconseguir formigons molt 

resistents amb un mínim de porus entre la massa d’àrids. 

La preparació d’aquests formigons es realitza introduint en els motlles els àrids que 

hauran de tenir una granulometria molt ben estudiada a fi d’aconseguir fer mínim el 

volum dels buits i la menor possible la superfície específica del conjunt dels àrids. A 

aquesta massa d’àrids se’ls introdueix el monòmer que després es polimeritza. 

Aquest formigó no porta ciment, evitant per tant els possibles atacs que poden 

originar les seves pròpies característiques químiques. El polímer que ha substituït el 

ciment en el seu paper d’unió és, en la majoria dels casos, hidròfug i resistent als atacs 

químics, per tant, no existeixen problemes d’agressivitat; en canvi, l’inconvenient 

fonamental d’aquest tipus de formigons és l’elevat consum de monòmers i el seu cost. 

Els formigons de ciment i polímers (H.C.P.) , presenten, en general, molts 

problemes, donant resultats que en molts casos no aconsegueixen millores importants 

en els formigons i sí lleugers increments, especialment en les resistències a tracció. 

En comparació amb els H.I.P., les millores de resistència que s’aconsegueixen en 

els H.C.P. son petites si tenim en compte que necessiten concentracions de polímers 

en general elevades. Els problemes principals que surten de la preparació dels H.C.P. 

quan s’utilitzen monòmers són deguts que en molts casos aquests són incompatibles 

amb l’aigua utilitzada ,o bé que la polimerització pot ser inhibida per l’alcalinitat del 
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ciment o ser interferida pels processos d’hidratació. A aquests inconvenients cal afegir-

hi l’evaporació del monòmer durant el pastat i la contracció de volum que té lloc al 

passar el monòmer a polímer que fa que el volum de buits d’aquests tipus de formigons 

no disminueixi.  

L’ús de certs làtex està donant bons resultats, aconseguint doblar la resistència del 

formigó tradicional amb augments significatius de la durabilitat. 

Un bon camp d’aplicació d’aquests làtexs és en la fabricació de morters amb un 

magnífic poder adherent a qualsevol material, bones resistències a tracció, constants 

elàstiques, etc. 

Dels tres tipus de formigons anteriorment vistos  el H.I.P. és sens dubte el més 

interessant i el que ha aconseguit un major desenvolupament  degut a  les seves bones 

propietats i al requerir una menor quantitat de polímer, d’un 6 a un 8 % en els casos 

més desfavorables, metres que els H.P. i els H.C.P. precisen d’un 10 a un 30 % de 

polímer). 

Fent una traducció a tota l’explicació anterior direm que els materials plàstics juguen 

un paper important en aquesta fase del procés constructiu que és el formigonat, ja sigui 

en forma d’additiu en les mescles de ciment, o bé com a auxiliar durant el fraguat i 

finalment com a acabat superficial del formigó ja curat. 

En el mercat existeixen varis preparats amb diferents noms comercials, utilitzables 

per a l’addició al formigó o per a la seva impregnació. Bàsicament són monòmers per a 

la polimerització de metacrilat de metilè, estirè o clorur de vinil.  

De tots els citats anteriorment, el metacrilat de metilè es el que proporciona unes 

propietats més avantatjoses, pel que sembla el més adequat per a la ràpida penetració 

en la estructura microporosa del formigó per la seva baixa viscositat, essent el punt 

d’ebullició suficientment alt com per a realitzar la impregnació amb la menor dificultat a 

pressió i temperatura ambiental. 

També, segons proves de laboratori, donarà excel·lents resultats l’ús de l’estirè.  
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Tenint en compte les propietats dels formigons als que se’ls hi ha addicionat 

compostos de polímer, en relació a les que ofereixen els formigons convencionals, 

aquests primers estaran indicats en aquells casos en que aquests últims  trobin certes 

limitacions en quant a propietats mecàniques, de resistència química, de permeabilitat, 

d’estabilitat dimensional, etc. 

Així doncs, la primera aplicació destacable, pot ser la impregnació de tubs 

prefabricats de formigó que han d’estar en contacte amb terrenys agressius o que han 

de conduir líquids d’elevada acidesa que atacarien al material de les tuberíes que els 

transporten. Exemple que es dona en fabriques i industries químiques, col·lectors 

submarins per a aigües residuals, etc. 

Són aconsellables les impregnacions de tot prefabricat de formigó que hagi de 

suportar un ús constant o unes condicions ambientals difícils, com voreres de carretera, 

tapes de registre, paviments de panots, postes d’enllumenat, travesses de ferrocarril, 

etc. 

En la construcció de vivendes, el camp d’actuació el composen bigues i biguetes, 

suports, panells, peces de formigó per a pavimentar, etc. 

Resumint; les aplicacions poden ser d’impregnació parcial o superficial i 

d’impregnació total realitzada directament en la massa del formigó. 

 

5.1.6 Juntes de dil·latació 

Les juntes de moviment, juntes falses i de construcció de los obres de formigó in 

situ, així com les juntes d’unió i juntes de paviment, s’han de realitzar amb elements 

que absorbeixin permanentment els moviments de la obra sense deixar de ser 

hermètiques. En alguns casos aquestes juntes poden ser auxiliars de muntatge com 

per exemple en plaques per a façanes o en el muntatge de finestres. 

A partir de les matèries polimèriques estables en la intempèrie i materials plàstics 

com cautxús, polietilens i poliuretans, entre altres, es poden obtenir productes des de 
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parcialment fluids fins a totalment elàstics; complint perfectament les molt diverses 

exigències imposades als diferents tipus d’elements mòbils d’unió citats anteriorment , 

molts cops decisius per a la estabilitat de l’obra. 

Els màstics o massilles per a juntes actuen per adherència. Per a que no es 

produeixin esquerdes, han d’absorbir totes les tensions produïdes pels moviments 

d’assentament  a llarg plaç. Per un altre cantó, els moviments tèrmics de l’obra no han 

de produir una deformació plàstica permanent.  

Com a màstics per a juntes horitzontals en obra pública i en camps similars s’utilitza 

majoritàriament, i per raons de cost, massa bituminosa de colada en calent, inclòs 

mesclades amb cautxú per a augmentar la estabilitat als carburants. 

Per al reomplert d’aquestes juntes en façana s’ha de tenir en compte sobre tot els 

moviments tèrmics de les peces, que en el formigó (λ=0,001 mm/m/oC) poden produir 

variacions en l’amplada de la junta d’un mil·límetres en la probabilitat d’una diferència 

de temperatura del 60oC. La disposició de les juntes ha de tenir com a condició l’ús de 

massilles que corresponguin a una variació de longitud de ≥20%. En les construccions 

de formigó s’han acreditat les massilles gris fosc o negres de polisulfur, i en les 

construccions de vidre i metall les massilles de cautxú de silicona, que poden ser també 

de tons clars o transparents. 

Les dades dels assaigs a trencament de les massilles a curt termini no diuen res 

sobre l’aptitud d’aquest sistema a llarg temps. Aquests depèn, a més a més de la 

massilla pròpiament dita, de la seva adherència  als cantons de les peces, que han 

d’estar secs, llisos i nets, moltes vegades tractats prèviament amb una imprimació 

específica. La massa no s’ha d’adherir al material de replè (el millor són cordons 

d’escuma). Les superfícies lleugerament còncaves per les dues cares proporcionen la 

millor adherència i la distribució de tensions més favorable sota l’esforç. 

Les massilles per a juntes se subministren en estat viscós en envasos amb 

dispositius d’emplenat per a pistoles d’injecció, accionades a mà o amb aire comprimit 

(veure Fig.: 5.11).  Està també molt estès el sistema de cartutxos com a envàs de 

treball, que s’apliquen en aparells injectors (veure Fig.: 5.12), inclòs amb dispositius de 
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mescla per als components. Existeixen també massilles per a espàtules i altres en 

format cinta adhesiva plàstica. 

                     

Fig.: 5.11-Sistema d’aplicació per aire comprimit.                        Fig.: 5.12-Cartutxo d’aplicació amb pistola. 

Un altre sistema per a resoldre les juntes de dil·latació son el perfils. Aquests 

tanquen les juntes actuant principalment com a element elàstic, gracies a la adherència 

per fregament amb les parets, obtinguts per la configuració de la secció del perfil. Per 

això i per a les deformacions produïdes pel moviment de les grans peces entre si, són 

clarament necessaris els materials elàstics, la duresa i resistència dels quals s’ajusta 

segons l’esforç a resistir. 

Són cordons d’espuma i bandes d’espuma flexible 

utilitzades com a replè (tal i com es pot observar en la 

fotografia Fig.: 5.13), impregnades amb betum o amb cautxú 

sintètic. Precomprimits formen juntes totalment hermètiques.  

Els perfils per a juntes de materials elàstics massissos, 

casi indeformables per compressió tenen que presentar 

cavitats deformables per poder absorbir els moviments 

tèrmics. Per a aplicacions subterrànies i interiors, amb una 

temperatura ambient suficientment uniforme, el PVC hi té un 

ampli camp d’aplicació.                 Fig.:  5.13 

Per les juntes de  parets   exteriors, sotmeses als forts canvis de temperatura, dels 

edificis, cal utilitzar cautxú policloroprè (CR) estable a la intempèrie, o cautxú EPDM. 

Els perfils per a juntes de CR acostumen a ser negres, els de EPDM i PVC es 

subministren també en altres colors.  Els perfils de PVC poden soldar-se a tope a 
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l’obra, mentres que els de CR només es poden unir amb seguretat amb una premsa 

transportable. 

Les mànegues de junta de CR, tancades pels extrems, s’introdueixen en la junta un 

vegada s’ha efectuat el buit , ja sigui per part del fabricant o en l’obra amb una bomba 

manual. 

 
Fig.: 5.14-Cinta intumescent i flexible expansible amb els calor. 

 

Les cintes per a juntes de moviment i juntes de treball es fabriquen amb referència 

amb PVC tou (veure Fig.: 5.14).; els tipus més pesats, inclòs amb insercions d’acer 

(veure Fig.: 5.15), amb CR.  

Els perfils per a muntatge en façana estan adaptats al sistema. N’existeixen també 

que s’introdueixen posteriorment a la junta, amb cap protector o sense cap (veure Fig.: 

5.16, Fig.: 5.17). Pel que es refereix als perfils de juntes per a paviments el revestiment 

s’aplica sobre la peça de junta ja preparada. 

 

 
Fig.: 5.15-Junta de paviment per a qualsevol tipus d’acabat. 

Acer inoxidable i Nitriflex. 
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Fig.: 5.16-Perfil a pressió per a façanes i  

qualsevol tipus de parament vertical. 

 

 

Fig.: 5.17-Perfil a pressió per a façanes, 

 paraments verticals i paviments. 

 

  Les figures presenten tan sols alguns exemples d’entre la gran varietat de juntes 

perfilades que es poden aconseguir en el mercat, inclòs com perfils de moviment i 

amortiguants, així com en combinació amb dispositius metàl·lics. 

 

5.2 AGENTS PROTECTORS 

Són tots aquells productes que tenen la missió de protegir les construccions contra 

el medi ambient en el que es troben immerses. Un ambient que suposa l’exposició de la 

pluja i les humitats, de la calor i del fred, dels sorolls externs, contra els que cal les 

defenses que presten materials impermeabilitzants i bons aïllaments tèrmics i acústics. 
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En tots els casos, l’ajuda que presenten els plàstics com agents de protecció és 

elevadíssima, ja que aconsegueixen aportar solucions tècniques i pràctiques d’una 

eficàcia elevada, en la que congenien economia i lleugeresa estructural. 

5.2.1 Productes impermeabilitzants 

La missió d’impermeabilitzar una obra ha quedat actualment encomanada totalment 

a la industria dels plàstics. D’això en dona fe l’extensíssim catàleg de variants que 

ofereix el mercat en quant a productes impermeabilitzants de base plàstica, dels quals 

se’n poden formar dos grans grups. 

 Hidrofugants per agregar als formigons i morters en massa. 

 Productes impermeabilitzants per a aplicar com a revestiment de protecció. 

Hidrofugants. Són productes addicionables al formigó i als morters en la fase de 

pastat, i que proporcionen un elevat poder d’impermeabilització per la carència de 

capil·laritat que provoquen.  

Els hidrofugants d’origen plàstic produeixen la plastificació de la massa, fet que fa 

disminuir el número de basos capil·lars, també es redueix la proporció d’aigua de 

l’amassat, cosa que per si sola ja millora la qualitat dels aglomerants obtinguts. Es 

presenten en forma de pols, granulats i en estat fluït. 

En general, la hidrofugació augmenta la compacitat del formigó i el fa més resistent. 

Esta indicada, per tant, per a la impermeabilització de morters i formigons, en general, i 

particularment en la impermeabilització de façanes i mitgeres, que s’efectua  en 

edificacions, per tal d’evitar la penetració de l’aigua de la pluja, així com per protegir 

una obra nova de l’aigua procedent del subsòl. 

La impermeabilització de façanes i parets mitjaneres s’ha d’efectuar aprofitant 

l’arrebossat del cantó exterior del paraments, amb un espessor mínim de 15 mm. En el 

suposat que la façana sigui d’obra vista, la impermeabilització s’aplicarà en el morter de 

les juntes, completant l’operació donant una capa d’impermeabilitzant líquid a la cara 

vista de la obra de fàbrica. 
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La protecció de l’aigua procedent del subsòl afectarà tan sols a soterranis, en 

fonamentacions i murs. 

Serà també d’obligació un morter ric en hidrofugants, en els casos de rehabilitació 

d’edificacions antigues en la que ja existeixin humitats; el primer pas serà repicar 

l’arrebossat de la zona afecta i substituir-lo per morter hidròfug. 

Revestiments impermeabilitzants  

La característica comú de tos els productes que s’apliquen superficialment  sobre 

l’obra seca, és la de subministrar-se en forma líquida, per a la seva aplicació amb 

pinzell, rodell o pistola projectora, utilitzant la tècnica habitual de pintures i vernissos.  

L’acció d’un bany impermeabilitzant es pot resumir en poques paraules. El líquid 

penetra en els porus dels formigons o de la fàbrica depositant en ells els polímers 

orgànics que els hi proporcionen les propietats tenso-actives. Aquestes propietats 

transformen completament l’estat capil·lar de la superfície, que no es mulla amb l’aigua; 

la succió capil·lar es transforma en repulsió. 

Al impermeabilitzar una façana o una mitjanera, no tan sols es talla el pas a l’aigua i 

es resol el problema de las humitats sinó que també es millora l’aïllament tèrmic dels 

murs, ja que no es produirà el refredament per l’evaporació  de l’aigua de la pluja 

capil·laritzada. Pel mateix motiu tampoc es produiran ni esquerdes ni fissures de l’aigua 

al congelar-se. De la mateixa manera la façana no s’embrutarà tant , ja que la brutícia 

arrossegada per l’aigua de la pluja no es dipositarà en els porus.   

S’ha de tenir en compte que, per aconseguir uns resultats immillorables, la qualitat 

del producte escollit ha de complementar-se amb el perfecte estat de la superfície a 

tractar.  Les esquerdes localitzades s’hauran de segellar amb massilla, ja que el 

compost impermeabilitzant no serà capaç de reomplir el buit. 

Pel que fa a la base plàstica, són molts els materials que s’ utilitzen per elaborar 

productes impermeabilitzants. 

Els impermeabilitzants a base de silicones ofereixen molts bons resultats pràctics 

però tenen alguns inconvenients. La seva durabilitat efectiva té una vida útil d’uns dos 
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tres anys; manté les seves propietats hidròfugues mentres la superfície es trobi lliure de 

pols, sals procedents de l’aire o de la mateixa obra i dissoltes per l’aigua de la pluja. 

Motiu pel qual ha de renovar-se cada dos o tres anys. 

També són molt usats els preparats a base de solucions de cautxús sintètics, molt 

fàcils d’aplicar. Els revestiments realitzats amb aquest producte, en suspensió aquosa, 

han de renovar-se periòdicament, poden alterar-se en les zones de costa, atacats per 

les sals marítimes, estovant-se i passant a ser conductor d’humitats. 

Les qualitats dels elastòmers cautxu sintètics es milloren de manera notable 

dissolent-los en hidrocarburs i escalant-los amb compostos asfàltics altament refinats. 

En altres fabricats s’incorpora al producte la fibra de vidre o compostos minerals i 

sintètics de característiques semblants, d’aquesta manera el revestiment no fa tan sols 

d’impermeabilitzant sinó que també compleix com a aïllament tèrmic. 

Substituint els cautxús per resines epoxi, la mescla asfalto-epoxi origina un 

revestiment d’extraordinària resistència als impactes i al desgast del trànsit i pas de 

vehicles. Aquest producte es subministra en forma pastosa, a base de dos components 

que es mesclen in situ a la seva aplicació. És aconsellable la seva aplicació per a la 

protecció impermeabilitzant de tota classe de paviments exposats a les inclemències 

del temps. 

Mencionar també la mescla de resines de polièster i la fibra de vidre, que s’aplica 

per projecció i que al contactar amb l’aire fragua per donar una pel·lícula impermeable 

d’una duresa i resistència extraordinària acabada amb una segona capa de resines de 

poliester estabilitzada a la llum i pigmentada amb color, per aconseguir un atractiu 

efecte decoratiu. 

Aquest revestiment es aconsellable per a la impermeabilització de piscines, 

façanes, terrasses, dipòsits i totes aquelles superfícies que requereixin un tractament 

especial contra l’aigua i la humitat. Posseeix una adherència sobre qualsevol material 

porós, formigó, fàbrica, ciment, etc., és inalterable als canvis de temperatura i immune 

als àcids diluïts. 
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Per últim, l’espuma rígida de poliuretà projectada en obra, que compleix una funció 

protectora com agent impermeabilitzant, però que cal considerar-la principalment com a 

una material per a l’aïllament tèrmic i acústic, i com a tal l’estudiarem a l’apartat 

següent. 

El material impermeabilitzant pot aplicar-se en forma de làmina, de fulla o de 

pel·lícula prefabricada, com a un recobriment que compleix amb els requisits següents: 

• Facilitat de col·locació. 

• Elevades propietats d’elasticitat i impermeabilitat, inalterables amb el temps. 

• Tampoc vulnerables a la insolació ni a les temperatures extremes. 

• La adherència a la base estarà limitada o estudiada expressament per evitar 

que el possible esquerdat del suport es transmeti al material 

impermeabilitzant, el que provocaria la seva ruptura. 

Les làmines de material plàstic utilitzades en el sistema monocapa, no contenen cap 

producte aliè a les resines sintètiques utilitzades en la seva elaboració. Estan absentes, 

per tant, d’asfalts, betums i altres productes bituminosos. 

Parlem de làmines viníl·liques i de fabricades amb elastòmers de cautxú artificial. 

Les primeres tenen el seu camp d’aplicació en la protecció i impermeabilització de 

cobertes, encara essent transitables, per mitjà d’una làmina contínua que cobreixi la 

totalitat de la superfície tractada fins a introduir-se en els desaigües i elevant-se en tots 

els trobaments amb paraments verticals, fins a una altura superior a la màxima prevista 

per l’aigua. 

La continuïtat de la làmina s’aconsegueix solapant en fred, amb un adhesiu especial 

per a plàstics flexibles, les diferents fulles, amb un solapament mínim de 5 cm. i el 

corresponent  acabat en juntes. 

Les làmines viníl·liques poden col·locar-se vistes o protegides, depenent si han de 

ser transitables o no; en el cas d’una coberta transitable les làmines hauran d’estar 

protegides. Aquestes es protegeixen amb una capa de morter. 
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El cautxú sintètic, en forma de làmina, és un material flexible i econòmic, resistent a 

la intempèrie i als esforços mecànics, especialment adequats per a impermeabilitzar 

grans dipòsits d’aigua, estancs, pous, etc. (veure Fig.: 5.18). 

 

 Fig.: 5.18-Impermeabilització d’una 

piscina ecològica. 

 

5.2.2 Aïllaments 

Els aïllaments, en la construcció, són els sistemes de protecció desenvolupats per a 

l’augment de la confortabilitat i de  les condicions d’habitabilitat que han de reunir 

vivendes i locals comercials, oposant-se als efectes dels  agents climàtics.   

L’aïllament  contra la pluja i les humitats és la base de les impermeabilitzacions, de 

las que ja s’ha parlat en l’apartat anterior. 

En l’aïllament contra el fred y la calor, es a dir, l’aïllament tèrmic, serveix al mateix 

temps per a combatre els sorolls; motiu pel qual rep el nom comú d’aïllament 

termoacústic. 
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Aïllaments contra el soroll per impactes. 

Les vibracions provocades per un impacte es transmeten en totes direccions a 

través de paraments tan verticals com horitzontals dins l’estructura de l’edificació, 

ocasionant sorolls molestos que disminueixen el confort dins la vivenda (veure Fig.: 

5.19). 

 
Fig.: 5.19- Esquema de transmissió del soroll per impacte a través  

dels paraments horitzontals. 

 

A grans trets, podem distingir tres causes bàsiques, en molts casos combinables 

entre elles, que originen el soroll per impacte: 

 Percussió: passes, caiguda d’objectes, portes que es tanquen, etc. 

 Vibració: generada per maquinàries com ascensors, rentadores, equips d’aire 

condicionat, etc. 

 Rodadura: arrosegada de mobles o objectes pesants, etc. 

Estructures prefabricades, a base de polietilè extruït, insertades entre forjat 

estructural i l’element que rep els impactes (xapa de compressió, paviment ceràmic, 

fust, etc) atenuen l’energia del impacte transmesa a l’estructura de l’edifici absorbint-ne 

una part. Amb l’aplicació d’aquest aïllament a base d’una  làmina de polietilè extruït, 

d’alta qualitat, obtinguda mitjançant extrusió directa i d’un espessor d’entre 3 i 10 mm, 

garanteix una disminució del nivell de sorolls per impacte. 
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El nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en el Document d’Aplicació del Codi (DAC) 

en la secció d’Habitabilitat per Soroll (HR, Habitabilidad por Ruido) 2- Protecció contra 

el soroll per impacte, aplicat en vivendes, defineix uns nivells de soroll admissibles 

d’entre 60 i 65 dB, segons el cas. Aquests nivells d’exigència acústica són difícilment 

assequibles sense cap tipus de revestiment elàstic ja sigui en forjats tradicionals com 

en els de concepció moderna.  

Per aquest fet, un element que fins el moment no era d’ús obligat es començarà a 

aplicar en la construcció de nous habitatges i rehabilitacions, tan d’ús públic com privat, 

pel compliment de la nova normativa. 

En construccions d’obra nova i grans superfícies a tractar, el sistema d’aplicació 

utilitzat més usual consisteix en l’aplicació de la làmina entre el forjat i la xapa de 

compressió en tota la superfície de la planta, prèvia construcció dels elements verticals. 

El sistema d’aplicació idoni consisteix en la instal·lació de la làmina de polietilè 

extruït sobre el forjat  un cop construïdes les parets de tancament i les divisòries 

interiors. Aquest tipus d’aplicació obliga a tractar cada habitacle de forma independent, 

ja que la nova xapa de compressió queda individualitzada respecte la de les altres 

estances de la vivenda. S’evita també el contacte amb els paraments verticals, evitant 

d’aquesta forma la transmissió del soroll en tots els sentits; inclús a les habitacions 

contigües de la pròpia vivenda. (Veure Fig.: 5.20).  

 

 
Fig.: 5.20- Sistemes de posta en obra de l’aïllament contra soroll per  impacte. 
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Aïllament termo-acústic 

Teòricament  l’aïllament tèrmic es considera independent del acústic, fet que és de 

difícil aplicació en la pràctica ja que, fora casos molt concrets, la barrera que s’oposa a 

la penetració de les ones tèrmiques serveix també per retenir les ones sonores. 

Aquesta doble propietat la tenen, majoritàriament, els materials plàstics que 

s’utilitzen en la construcció per a l’aïllament de vivendes y locals comercials. 

Actualment la tendència cap a un constant alleugeriment dels elements estructurals i 

tancaments repercuteix negativament en el benestar en l’interior de la vivenda pel que 

a aïllament es refereix.  

S’imposa, per tant, l’ús de materials molt lleugers que posseeixin altes prestacions 

tèrmiques i d’insonorització. 

Pel que fa a la posició dins el parament d’aquest aïllament, dependrà de cada cas 

que es posi a l’interior del parament tractat, a l’exterior o be en una posició intermèdia.  

Aïllaments de parets amb poliestirè extruït EPS 

El poliestirè extruït es una espuma plàstica produïda a partir de l’extrusió de la 

mescla fluida de poliestirè y un gas espumós. Les seves característiques principals que 

fan que sigui un material molt adequat per l’aïllament tèrmic són:  

• Valors de conductivitat tèrmica molt baixos entre els aïllants:  la conductivitat 

és la característica que defineix les prestacions d’aïllament tèrmic d’aquests. 

Els productes de poliestirè extruït tenen uns valors de conductivitat tèrmica 

que van des de 0,029 W/mK fins a 0,036  W/mK. 

• Valors de resistència tèrmica molt alts (conseqüència de la característica 

anterior). La resistència tèrmica d’un material és la propietat que relaciona 

l’espessor d’aquest amb la conductivitat tèrmica d’un producte; amb això 

s’obté l’aïllament que proporciona el panell; a major resistència més aïllant es 

la planxa. Per a la seva aplicació cal escollir el producte amb la resistència 

necessària per a complir les exigències tèrmiques del CTE. 

• Absorció d’aigua molt baixa. 
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• Altes prestacions mecàniques. Les resistències a compressió que poden 

oferir els productes de poliestirè extruït  se situen entre 200 kPa i 700 kPa. 

Una altra prestació és la fluència a compressió; utilitzada per determinar la 

idoneïtat d’un producte per a suportar les càrregues a llarg temps sense 

fatiga. 

• Durabilitat del producte i resistència als cicles de gel desgel. Un producte de 

poliestirè extruït disminueix les seves propietats mecàniques més d’un 10% 

ni la seva propietat d’absorció d’aigua més d’un 1% després de 100 cicles de 

gel desgel. 

• Estabilitat enfront els materials de construcció com el ciment, la calç, el guix, 

etc., gràcies a les seves propietats químiques. 

• Elevada lleugeresa, fet que suposa una inapreciable càrrega per a l’obra ja 

construïda. 

En la aplicació del poliestirè extruït s’aprecien tres solucions: 

Aïllament exterior. Aquesta opció ofereix l’avantatge d’embolcallar l’edifici i 

protegir-lo mitjançant una capa aïllant contra tensions tèrmiques. 

Es fixen les plaques sobre la superfície exterior de l’edifici, amb adhesiu , espigues 

i/o guies (Fig.: 5.22) , i posteriorment es revesteix amb un arrebossat orgànic. En la 

figura Fig.:  5.21 es mostra l’esquema tipus del sistema: 

 

 

 

Fig.: 5.21-Esquema del sistema. 

1. Fixació amb adhesiu d’enllaç inorgànic. 

2. Aïllament de poliestirè extruït. 

3. Malla de fibra de vidre (morter armat). 

4. Arrebossat d’enllaç orgànic. 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 67

  
  Fig. 5.22- Sistemes de fixació: per bora i punts, per espigues i per guies. 

 

Aïllament interior. Recomanable quan el que es pretén aconseguir és l’aïllament 

d’una vivenda o local comercial en el menys temps possible, sempre que no existeixi un 

revestiment exterior impermeable al vapor d’aigua, ja que en cas contrari es corre el 

perill de que apareixin condensacions a la paret. 

Els acabats es realitzen a peu d’obra amb el revestiment d’una capa de guix o,  

sense revestiment final si la placa d’aïllament ja el porta incorporat; acabats de fusta, 

ceràmica,etc. 

Aïllament intermig. Es tracta d’una solució constructiva adequada en els casos en 

que la sala, local o dependència, tinguin una humitat relativa moderada.  Es basa 

simplement en la col·locació de les plaques de poliestirè extruït entre dos paraments. 

És el sistema més utilitzat a Espanya, on es construeix amb el sistema tradicional de 

paret amb cambra d’aire, en la que es col·loca l’aïllament  fixat a la cara interna del 

parament exterior (veure Fig.: 5.23). 

 
  Fig. 5.23- Sistemes tradicional de paret amb cambra d’aire amb aïllament. 
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Aïllaments de cobertes amb poliestirè extruït EPS 

Segons la forma de col·locar l’aïllament en una coberta poden diferenciar entre: 

• Coberta plana tradicional. 

• Coberta plana invertida. 

Que al mateix temps poden ser transitables o no. 

El sistema constructiu tradicional col·loca l’aïllament per sota de la làmina 

impermeable . 

 
Fig. 5.24- Coberta plana transitable tradicional 

amb aïllament tèrmic, acabat ceràmic. 

Aïllament tèrmic de cobertes invertides. 

S’anomena coberta invertida quan l’ordre de la col·locació dels diferents elements 

que la componen situa el material d’aïllament sobre la làmina impermeable; fet que 

aporta dels avantatges següents respecte el sistema tradicional: 

• Reducció del xoc tèrmic sobre la membrana impermeable i, per tant, la 

protecció d’aquesta i aportació d’una major durabilitat. 

• Actuació de la membrana impermeabilitzant com a barrera de vapor. 

• Facilitat d’accés a la capa impermeabilitzant per al seu manteniment i/o 

reparació. Protegeix la làmina impermeabilitzant dels possibles danys. 

• Protegeix la làmina de la degradació dels raigs ultraviolats del sol. 

• La instal·lació de la coberta no depèn de les condicions meteorològiques. 

• Requereix una menor repercussió de mà d’obra gràcies a la rapidesa de 

muntatge. 
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En aquest tipus de coberta l’aïllant tèrmic és el primer que rep l’aigua de la pluja. El 

material plàstic utilitzat ha de tenir una molt baixa absorció d’aigua. El mecanisme 

d’absorció d’aigua per difusió es propi de les cobertes invertides, on l’aigua que arriba 

al nivell de la impermeabilització s’evapora, condensant-se en la cara freda de 

l’aïllament.  

El material recomanable per a l’aïllament tèrmic és el poliestirè extruït ja que 

compleix els requisits d’una alta resistència a la compressió (pot produir-se per a 

resistir càrregues de 300 kPa tal i com es recomana en la UNE 104-402-90 i en la DINV 

4108:2002-02 per a cobertes invertides no transitables o peatonals) i la seva nul·la 

absorció d’aigua. Es comercialitza en forma de plaques de cèl·lula tancada i 

pigmentades, en varies dimensions i diferents espessors. 

La coberta invertida s’executa de la següent manera: 

La làmina asfàltica es col·loca directament sobre la superfície de forjat, soldada en 

els seus remats i trobaments. Un cop la capa impermeabilitzant s’hagi refredat, es 

disposen els panells de poliestirè extruït sobre, formant una capa aïllant d’entre 3 i 5cm 

d’espessor. 

A continuació, sobre la capa d’aïllant es col·loca una capa de grava de 5 cm 

d’espessor; amb una granulometria d’àrids de 200 mm.  

Entre capa i capa es col·loca una làmina de feltre de polipropilè per a la protecció. 

 
Fig. 5.25- Coberta plana invertida. 
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A més a més de la coberta invertida, el poliestirè extruït es pot també utilitzar en 

altres tipus de cobertes inclinades de teules de pissarra, ceràmica o formigó, col·locant 

l’aïllament entre rastrells, fixant aquests sobre les plaques (Fig. 5.26) o adherint 

directament les teules a la superfície de l’aïllament mitjançant morter (Fig. 5.27). 

         

 

 

Adhesius per a plaques d’espuma rígida 

Les plaques d’espuma rígida obtingudes per extrusió són productes transformats de 

poliestirè. Per tant, no es poden fixar amb qualsevol adhesiu a base de dissolvents, ni 

aquells que tinguin una temperatura d’elaboració superior als 1000C.  

Existeixen tres grans grups d’adhesius usats en la construcció, tots de procedència 

plàstica. 

• Adhesius de dispersió. 

• Adhesius de dissolvents. 

• Adhesius de dos components. 

Fig. 5.26- Coberta inclinada invertida, fixació de 
teules amb rastrells.    

Fig. 5.27- Coberta inclinada  
invertida, fixació de teules sobre 
aïllament. 
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Els adhesius de dispersió són productes a base de dispersions o dissolucions de 

polímers (d’origen vegetal o sintètic) en aigua. L’adhesiu endureix per l’evaporació de 

l’aigua que conté. Se subministren llestos per al seu ús o en forma de pols per a diluir 

en aigua, adoptant tres variants principals segons si estan destinats a encolats elàstics, 

encolats endurits o encolats plàstics permanents.  

Els adhesius de dissolvents són dissolucions de polímer en dissolvents orgànics. 

El fraguat es produeix al evaporar-se el dissolvent. Aquests són més ràpids que els de 

base aquosa degut a la major velocitat d’evaporació dels dissolvents orgànics respecte 

l’aigua. 

Els adhesius de dos components no contenen aigua ni dissolvents orgànics. Les 

unitats de monòmers o pre-polímers  polimeritzen per diferents tipus de reaccions 

químiques donat lloc al fraguat de l’adhesiu. 

L’aplicació de l’adhesiu depèn del producte escollit i del suport on aniran encolades 

les planxes de poliestirè. Tal i com es pot veure en la figura Fig.: 5.28, els sistemes 

d’encolat són: 

 

1. Aplicació de l’adhesiu únicament en tota la superfície base. Sobre parets 

enguixades. 

2. Tot el contorn de la planxa i ambdues diagonals. Panells decoratius sobre 

cel-ras. 

3. Encolat per punts amb uns 10 cm de separació entre ells. Sobre superfície de 

formigó. 

4. Capa d’adhesiu sobre la superfície de la planxa. Sobre parets de fàbrica. 

5. Encolat en franges de 10 cm d’amplada aproximadament i entre 10 i 20 cm 

de separació. Sobre planxes del mateix material. 

6. Encolat de les bores longitudinals de la planxa i de la superfície portant, 

també d’espuma rígida.  Panells decoratius muntats sobre rastrells 

transversals de poliestirè extruït sobre bigues vistes. 
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Fig. 5.28- Sistemes d’encolat. 

 

Amb un encolat en la totalitat de la superfície s’aconsegueix una millor adherència. 

De la mateixa forma, en un encolat per punts utilitzant un adhesiu sense diluir és 

preferible generalment una aplicació en tota la superfície amb un adhesiu diluït. 

Espuma rígida de poliuretà projectat. 

La seva composició és senzilla, procedeix de dos productes: la resina  de poliuretà, 

en estat fluid, i un agent catalitzador espumant. La mescla en condicions adequades 

d’aquests dos components proporciona una espuma d’una rigidesa variable, segons la 

proporció de cadascun dels components. 

Aquest material es projecta en forma líquida sobre la superfície a tractar; ja sigui 

vertical, horitzontal, inclinada, corba, irregular. 

Al projectar-se a una elevada pressió experimenta una reacció química, s’infla 

adoptant la forma d’una espuma porosa, de cèl·lules tancades i que en un breu termini 

de temps se solidifica convertint-se en un cos rígid.  
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L’espuma rígida de poliuretà permet l’aïllament tèrmic i acústic, així com 

impermeable, d’una edificació, creant una sola capa. D’aquesta manera s’eviten els 

pont tèrmics.  

La seva característica més destacada és la de posseir una capacitat d’aïllament 

superior inclús a la del poliestirè extruït. Amb un coeficient del 0,020 la comparació 

d’aquest tipus de material amb altres usats habitualment en la construcció és molt 

avantatjosa. Per fer una comparativa amb altres materials, 1cm d’espessor d’espuma 

de poliuretà equival a: 

 · 1,4 a 1,8 d’espuma de poliestirè expandit. 

 · 1,75 cm de fibra de vidre 

 · 2 cm de suro 

 · 5 a 8 cm de fusta 

La resistència a la difusió de vapor d’aigua és similar a la del poliestirè extruït. El 

pes en canvi és molt inferior pel primer material que estem comparant, ja que és de 20-

25 kg per m3, enfront als 40-48 que té el poliuretà projectat.  

El sistema representa aconseguir amb un mateix material, un perfecte sistema 

d’aïllament tèrmic, fònic i anti-humitat; cal tenir en compte que es tracta d’un producte 

impermeable a l’aigua però permeable al vapor i a l’aire; per tant podem dir que es un 

material que respira. 

Massilla d’estanqueïtat 

Les massilles són productes en estat pastós, fàcilment moldejables. Que enduerixen 

al entrar en contacte amb l’aire i que s’utilitzen per a assegurar l’estanquitat de les 

juntes horitzontals i/o verticals, reomplint l’espai buit. També s’usen per tapar 

esquerdes. 

Segons els camps d’utilització les podem separar en varis grups: 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 74

• Massilles utilitzades en juntes a “tope” o per solapament. Absorbeixen els 

moviments exercits en construccions contigües. 

• Massilles d’estanqueïtat per a envidraments. 

• Bandes modelades per a juntes. 

• Perfils y cordons de reomplert. 

• Massilles d’estanqueïtat auto-anivellant. 

• Masses de reomplert bituminoses. 

El mercat ofereix una gran quantitat de massilles, fabricades a partir de polímers 

plàstics, preparades expressament per a cobrir una o varies de les especificacions 

citades. 

Segons la seva composició es poden agrupar de la següent manera: 

 Amb base epoxi. Assequibles amb un ampli rang de duresa. De forma 

cel·lular y compacta. La resistència a la temperatura és de 120ºC com a 

màxim. Aquests materials es consideren segellants de tipus general. 

 Amb base de poliuretà. Amb un major resistència al allargament que els de 

base epoxi. S’usa normalment per a altes pressions, s’adapta a pressions 

cícliques de 340 bars i sota condicions de pressió estàtica pot sobrepassar-

lo. La temperatura de treball pot arribar als 60ºC. S’aplica en condicions de 

desgast degut al moviment de les parts a unir, ja que ofereix una alta 

resistència a la abrasió. 

 Amb base de silicona. En forma compacta i cel·lular. Pot treballar a una 

temperatura d’entre -60ºC y 200ºC, fet que la fa convenient per treballar en 

aplicacions on la temperatura de treball es condicionant. Té una baixa 

resistència a la tracció. 

 Amb base de PVC. Disponibles en forma expandida, s’utilitza bàsicament 

per al segellat contra la pols i la humitat, allà on les exigències de treball 

són bàsicament baixes. 

La majoria de massilles s’apliquen amb espàtula o amb pistola. Molts d’aquests 

productes es troben envasats en cartutxos de plàstic, als que se’ls hi ajusta una 

“boquilla” llarga per tal de poder arribar fins al fons de les juntes a massillar. 
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Juntes de dil·latació 

Existeixen uns tipus de juntes, que, degut a la elevada exigència en el segellat, no 

es poden realitzar amb massilles convencionals.  

En aquests casos s’opta per una junta de PVC plàstic o de neoprè, majoritàriament. 

 

 
Fig. 5.29- Junta de dil·latació de la casa BASEFLEX®, de PVC. 

 

En la figura Fig.: 5.29 es mostra la junta BASEFLEX®, fabricada a base de PVC 

plàstic. Aquests perfils serveixen indistintament per  ajuntes de formigonat  o contracció 

i per a juntes de dil·latació. El que varia és el procés d’aplicació en la obra en cada cas.  

En el cas de la funció de junta de contracció, la peca de la junta es subjectada a un 

dels costats de l’encofrat, clavant la pestanya superior al llarg de la cara interna de 

l’encofrat. A continuació es procedeix al formigonat  i un cop retirat l’encofrat es 

desenganxa l’ala restant de la peça i es procedeix a la resta del formigonat. 

El cas de les juntes de dil·latació requereix l’ús d’encofrat tallat, és a dir dues peces 

independents separades per la peça de PVC. Per facilitar la posterior retirada de 

l’encofrat s’acostuma a utilitzar plaques de poliestirè extruït, y enretirant-lo en la fase de 

fraguat abans de que el formigó estigui massa dur. 
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5.3 TANCAMENTS VERTICALS 

Segons Brigitta Huckstein, experta en plàstics i medi ambient de BASF, el plàstic 

ofereix un gran potencial d'estalvi energètic. Un estudi de la societat austríaca d'anàlisis 

globals Gesellschaft für umfassende Analysen ha investigat què passaria si a Europa 

Occidental es deixés d'utilitzar el plàstic. Els resultats han demostrat que la demanda 

energètica augmentaria en un 26% i això provocaria, al seu torn, un consum addicional 

de 22,4 milions de tones de petroli. Els càlculs de l'empresa BASF indiquen que els 

aïllaments tèrmics a força de plàstic instal·lats a Europa en 2004 permetran estalviar 

9.500 milions de gigajoules al llarg de la seva vida útil, el que representa el 20% de tot 

el consum energètic de la UE en l'any 2002. 

La protecció tèrmica és per tant un tema clau. Els aïllants polímers que s'utilitzen 

sota els sostres i els sòls o en les parets exteriors i interiors i també els perfils de plàstic 

de les finestres i els revestiments per a façanes són un clar exemple d'això. Les 

tradicionals finestres de PVC de dues o, com a màxim, tres càmeres estan donant pas 

a perfils de quatre a sis càmeres amb un aïllament encara més eficaç. La injecció 

d'escuma de poliuretà en les càmeres (que també trobem com aïllament en les obres) 

proporciona una millora addicional de les propietats tèrmiques dels perfils. 

 
Fig. 5.30- Façana de l’edifici “La Favorita”, a Barcelona, de l’arquitecte Ramón Bernat. 

Mòduls de plàstic en tancament de façana. 
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A Espanya i en els països veïns, els elements de façana fets de plàstic encara 

s'utilitzen relativament poc, però a Europa de l'Est i a Amèrica del Nord són bastant 

més habituals. Aquests panells de plàstic sovint és extrussionat afegint un elevat 

percentatge de pols de fusta, de manera que el plàstic utilitzat només fa de matriu. 

Existeixen, per exemple, panells aïllants especials amb nucli d'escuma que ofereixen 

unes propietats aïllants excel·lents, encara més accentuades; és el cas dels nous 

elements de revestiment amb nucli d'escuma de poliestirè de cèl·lula oberta. Aquest 

material permet arribar a uns nivells d'aïllament molt superiors als que ofereixen els 

panells aïllants actuals amb nucli convencional (fusta, plàstic, etc) 

Els plàstics en forma d'escuma presenten per tant enormes possibilitats d'estalvi i 

extraordinaris beneficis no només per a l'usuari sinó també per al medi ambient. 

En la vella Europa gran part dels edificis de principis de segle, que encara estan en 

peu i en ple ús, no disposen d'aïllament tèrmic, o el que tenen és molt rudimentari i 

requereixen una quantitat de combustible deu vegades major que les cases noves o bé 

sanejades. Si s'apliqués un aïllament tèrmic adequat en aquests edificis entrats en 

anys, es reduiria considerablement la demanda energètica, i en aquest context el 

plàstic escumejat aconsegueix el mateix aïllament que amb 15 centímetres de paret de 

fàbrica convencional o amb mig metre de formigó. 

Els perfils de plàstic de les finestres també contribueixen a reduir el consum 

energètic. En comparació de les finestres aïllants corrents, aquestes innovadores 

finestres fabricades principalment de PVC, amb els seus perfils escumejats de múltiples 

càmeres i el seu triple cristall, redueixen dos terceres parts del consum de fuel-oil fins a 

arribar als dotze litres per metre quadrat de superfície de cristall a l'any. Aïllar les 

façanes amb els panells descrits al principi també reporta grans beneficis, entre uns 

altres que el consum de combustible es redueixi  com a mínim un terç. 

5.3.1 Tancaments lleugers de façanes 

Actualment les façanes dels edificis ja no tenen una missió estructural que complir i, 

en la majoria dels casos, aquesta passa a ser un element més de tancament, cada cop 

amb parets de menys espessor  o, fins i tot, amb lleugers murs cortina. 
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La pèrdua de grossors en els materials permet alleugerir les càrregues però cal 

garantir en tot moment unes condicions de confortabilitat a l’interior de l’edifici 

mitjançant l’ús d’aïllaments adequats.  

Aquests tancaments lleugers acostumen a realitzar-se amb panells o elements 

modulars prefabricats en els que intervenen materials plàstics, ja sigui com a 

revestiment decoratiu o com a protector aïllant, i en molts casos compleixen les dues 

funcions al mateix temps. 

Acostumen a presentar superfícies llises i al no tenir un espessor important se’ls 

coneix també com a panells bidimensionals. La seva estructura interna està 

composta per tres capes: una central que forma en nucli d’aïllament, i dues cares 

externes que corresponen a les cares vistes. Aquest sistema rep el nom de panell 
sandiwch (explicat més en deteniment en el punt 5.3.2) 

El mollejat d’alguns materials plàstics permet evolucionar de l’acabat llis de les 

cares exteriors cap a superfícies de relleu, podent crear dissenys específics per a una 

façana concreta; classificant aquestes peces com a panells tridimensionals. 

5.3.2 Panell sandwich 

Un panell sandwich és l’element format per la unió de tres capes consecutives de 

diferents materials, formant un sol cos. Amb aquesta combinació s’aconsegueix una 

placa resistent a flexió, resistent a les condicions ambientals, i als cops, i tot amb el 

menor pes possible. Al substituir al sistema tradicional de tancament de fàbrica, aquest 

ha de compensar incrementant les propietats aïllants per equiparar-les al sistema de 

fàbrica i càmera d’aire. 

Fig. 5.31- Panell sandwich amb nucli d’espuma 

 de poliuretà i cares de policarbonat. 
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Els materials que posseeixen un major poder d’aïllament  coincideixen amb els que 

tenen un pes més baix, pel que resulten especialment indicats per a constituir el nucli 

de l’estructura del panell. En la gran majoria d’aquests elements s’usa el poliestirè 

extruït o l’espuma de poliuretà. 

Els panells sandwich usats en els tancaments lleugers de façanes  acostumen a 

tenir unes cares vistes d’un material que presenti un atractiu aspecte decoratiu, a més a 

més de les característiques habituals que ha de reunir un material aplicat a la cara 

externa. Es pot utilitzar acer inoxidable, o alumini anoditzat, però ens centrarem amb 

els materials plàstics, com el polièster reforçat amb fibra de vidre, destinat habitualment 

a la cara exterior. Per a la cara interna del panell un polièster sense reforçar, PVC rígid 

o  melamina, entre d’altres, dóna un bon acabat. 

 
Fig. 5.32- Nau industrial amb façana a base de panell sandwich. Puzol, València. 

 

 

5.3.3 Fusteries 

El material tradicional per a la fabricació dels tancaments practicables era fins fa 

relativament poc temps, la fusta.  
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Actualment varis materials s’han introduït en aquest camp traient-li el protagonisme 

als materials tradicionals. És el cas de l’acer, l’alumini o el plàstic.  

L’alta tecnologia que s’aplica en el camp de la fabricació d’aquests elements,  

utilitzant generalment com a matèria prima el policlorur de vinil rígid, o el poliuretà 

també rígid, ha resolt de manera positiva els problemes que pogués ocasionar la seva 

utilització. Entre elles augmentar la seva resistència al impacte. 

 
Fig. 5.33- Perfil de fusteria en poliuretà. 

En general, les fusteries de plàstic ofereixen les següents avantatges respecte a les 

de fusta i les d’acer: 

• Menor cost econòmic. 

• No necessita revestiment de pintura un cop posta en obra. 

• No necessita manteniment, més que la neteja. 

• No s’oxida pel contacte amb l0ambient exterior. 

• No es atacable per la carcoma. 

• Resisteix millor els cops que la fusta i el metall. 
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Últimament però és el PVC qui ha pres un gran protagonisme en aquest camp. Un 

material que compleix els requisits necessaris: gran capacitat aïllant tèrmica i 

acústicament, 100% reciclable i amb un balanç ecològic altament satisfactori. 

 
Fig. 5.34- Perfil de fusteria en PVC. 

 

El PVC és el material per a tancaments que, en comparació amb d'altres materials 

convencionals (tals com fusta, alumini i ferro), posseeix el més elevat coeficient de 

dilatació lineal. A aquest propòsit, cal posar en evidència que les normals longituds dels 

perfils dels marcs i els graus tèrmics estacionals previsibles (D T = 50°C) generalment 

són tals que no comprometen el bon funcionament dels tancaments comuns, sobretot si 

en fase de projecte i instal·lació es preveuen toleràncies adequades, per tant cal tenir 

en compte que amb les altes temperatures el PVC sofreix un efecte de dilatació. El 

contorn de la finestra ha de contemplar aquest rang, que en general va de 2 a 5 

mil·límetres, depenent de les condicions a les quals és sotmesa la finestra. 
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Posseeix un Mòdul Elàstic molt baix en comparació als dels materials de 

construcció més comuns. Pel que es refereix als tancaments, quan es necessitin 

càlculs d'immobilitat no se’ls hi atribueix cap capacitat de resistència als extruïts de 

PVC, sinó que es dóna suport a tota la càrrega en els seus reforços metàl·lics. 

Això no vol dir que el PVC no sigui capaç de suportar les càrregues usuals 

sostingudes pels marcs; al contrari: per als tancaments de dimensions no excessives, 

aquests reforços metàl·lics no serien necessaris. No obstant això, per raons de 

seguretat i prudència en els càlculs és preferible admetre per hipòtesi que el PVC no 

dóna cap contribució a la resistència. 

Posseeix també excel·lents qualitats de resistència als atacs químics produïts per 

substàncies alcalines, àcids, sals corresponents i alcohols. Per aquesta raó el PVC és 

molt utilitzat també en els revestiments, en les impermeabilitzacions, en les canonades 

de desguàs, i, naturalment, en els tancaments. Per descomptat, podem afirmar que la 

utilització més apropiada i avantatjosa del PVC s'obté exactament on és més probable 

una atmosfera o un ambient particularment agressiu. El PVC resisteix perfectament a la 

salinitat i a l'aigua de mar a tal punt que la seva utilització és molt aconsellable en els 

edificis situats prop del mar. Finalment, ni rosegadors ni termites ho ataquen degut al 

fet que la seva composició química no presenta elements comestibles per als 

organismes vivents ni substàncies que cridin la seva atenció. Així mateix, el PVC no 

necessita cap tractament per a la seva conservació i és suficient utilitzar detergent 

comú per a mantenir-lo net i en perfecte estat.  

Com a material termoplàstic, el PVC es troba entre els materials més aïllants. Això 

es deu a la seva excel·lent capacitat d'absorbir ones i vibracions emeses per les fonts 

sonores. Naturalment aquesta característica pot millorar-se amb el disseny de la secció 

del perfil i la conformació de les càmeres internes. 

La importància del comportament al foc d’un material és fonamental pel que fa al 

nivell de perill d’aquest i és determinant en l'atribució de la seva pertinença a una de les 

classes de "Reacció al Foc". Segons la normativa UNE EN 13501-1:2002 classifica els 

materials en funció de la seva reacció al foc. A: No combustible, B: Combustible, amb 

contribució molt limitada al foc, C: Combustible, amb contribució limitada al foc, D: 
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Combustible, amb contribució mitja al foc, E: Combustible, amb contribució alta al foc, i, 

F: Sense classificació. El PVC es classifica com a material B (auto-extinguible), és a dir 

que no propaga la flama. 

Dades comparatives entre fusta i PVC: 

• La temperatura d'acte-inflamació (combustió espontània) necessària per al 

PVC és de 450°C.; per a la fusta 280°C. 

• El grau de concentració d'oxigen necessari per a mantenir el foc en el PVC 

és del 50%, mentre que per a la fusta és del 21%. 

• Formació de la calor: en el mateix lloc, la fusta desenvolupa una quantitat 

de calor aproximadament tres vegades superior a la del PVC. 

 

5.3.4 Persianes i gelosies 

En un edifici les persianes tenen la missió de deixar passar la llum exterior natural i 

l’aire a l’interior de les habitacions i locals; i s’utilitza com a  sistema per a regular la 

insolació i la ventilació en els interiors, amb la cooperació de les fusteries. 

Bàsicament, una persiana és un dispositiu format per una successió de lames 

paral·leles, fixes o mòbils, disposades amb un cert grau d’inclinació respecte als raigs 

solars, amb la finalitat de graduar la intensitat de la llum solar, sense oposar-se al pas 

de l’aire. 

Es poden classificar per similitud de funcions: 

• De tipus enrotllable, amb o sense guia. 

• De lames horitzontals, graduables. 

• De lames fixes 

• De lames verticals 

• Gelosies. 
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Les primeres persianes van ser, al igual que les fusteries, de fusta i, fins la 

comercialització del plàstic, aquesta va mantenir el monopoli de la fabricació de 

persianes. 

Actualment són el plàstic i l’alumini els materials que han pres protagonisme en els 

nous dissenys. Ofereixen unes prestacions inigualables per a la fusta; un cost menys 

elevat, major resistència a la intempèrie, més decoratives, etc. 

 
Fig. 5.35- Persiana  de PVC rígid. 

 

La figura 5.35 correspon a un prototip de persiana enrotllable, fabricada amb PVC 

rígid. Per a aconseguir una rigidesa de lames perfecta sense carregar el pes utilitzant 

un excés de material, aquestes són objecte d’un estudiat disseny. El perfil presenta 

idèntica forma en les dues cares, amb el que queda solucionat de fàbrica el problema 

de diferenciar la cara exterior de la cara interior a l’hora d’enrotllar la persiana. 

L’ús del PVC ofereix grans avantatges respecte al material convencional utilitzat 

originalment (fusta). A part de les ja citades anteriorment, és un material lleuger, és 

indeformable amb la humitat , elevat poder aïllant, no precisa cap revestiment de 

pintura ni en el moment de la instal·lació ni amb el pas del temps. 

Les lames de persiana  fabricades amb alumini acostumen, degut el baix poder 

aïllant d’aquest material, a complementar-se amb un interior de poliuretà expandit. 
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Fig. 5.36- Lames d’alumini amb aïllament intern de poliuretà. 

Pel que es refereix a les gelosies no deixen de ser una variant a les persianes de 

lames, ja siguin fixes o mòbils (veure Fig.: 5.37 i Fig.: 5.38). S’utilitzen en els casos en 

que existeixen obertures sense parets com poden ser les zones de serveis, caixes 

d’escala, patis interiors, forats d’ascensor, etc. Permet la ventilació natural sense limitar 

excessivament l’entrada de llum exterior. 

La matèria prima utilitzada en aquests productes continua essent el clorur de 

polivinil, PVC, pigmentat en massa, ja que és el plàstic més estudiat en quant a 

resistència en front la llum i les condicions climatològiques adverses. 

 

 
Fig. 5.37- Gelosia de lames fixes de PVC. 
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Fig. 5.38- Gelosia de lames mòbils de PVC. 

5.3.5 Portes 

Les aportacions de la indústria plàstica dins del sector de les portes, en el que la 

fusta continua essent el material més utilitzat són dos:  

• Portes extensibles, tipus acordió. 

• Portes flexibles d’accés ràpid. 

Portes acordió. També conegudes com a portes corrugables, estan formades per 

una sèrie de lames verticals articulades per unions verticals, que poden plegar-se i 

desplegar-se a la voluntat de l’usuari, de forma que tanquen o obren l’obertura en la 

que estan col·locades. 

Una part importantíssima de la producció d’aquesta tipologia de portes es fa amb 

PVC. Inclús hi ha alguns models que combina lames de fusta recobertes de plàstic 

estratificat i altres que utilitzen material tèxtil amb un doble revestiment d’imprimació 

aïllant de clorur de polivinil. Aquest últim  tipus de porta entra en el grup de teixits 

plastificats i no existeix una independència entre les lames com passa amb la resta de 

portes corrugables, sinó que tota la superfície és contínua i les divisions verticals s’han 

format per plecs. 
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 Fig. 5.39- Porta tipus acordió de PVC. 

El seu muntatge i funcionament és molt simple. Totes aquestes portes corren per 

una guia metàl·lica, de la que pengen unes petites politges de niló acoblades a la testa 

de les lames. Aquestes carrils van fixats mecànicament al dintell de fusta, formigó, 

fàbrica, etc. 

S’utilitzen generalment coma elements de tancament entre diferents habitacions o 

locals interiors.  Al poder-se adaptar en quan a longitud i altura, dins de les dimensions 

comercials, permet també el seu ús per a compartimentació i divisió d’espais, per a la 

seva facilitat de recollida i plegat.  

Portes flexibles. Aquestes portes tenen una aplicació casi únicament industrial. 

S’obren sense la necessitat de manipular cap mecanisme, simplement empenyent. 

Després, les fulles recuperen la seva posició inicial gracies a la seva flexibilitat.  

Fabricades a base de PVC transparent, PVC opac, PVC reforçat amb xarxa interna 

de niló i cautxú artificial, amb espessors que van des dels 7 mm als 10 mm. La 

flexibilitat d’aquests materials ha estat calculada per rebre impactes sense alterar-se.  
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Fig. 5.40- Porta flexible de dos fulles batents  

combinant  PVC transparent i opac. 

 
Fig. 5.41- Porta flexible de tires de  PVC. 
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5.3.6 Adhesius 

Un adhesiu és aquella substància capaç de mantenir unides les superfícies en 

contacte de dos sòlids, ja siguin del mateix material o diferent.  

Actualment, l'ús d'aquests productes, està augmentant ràpidament per a tot tipus 

d'aplicacions, constituint una autèntica revolució dels mètodes tradicionals per a fixar i 

unir. 

Processos clàssics tals com soldadura i reblat estan sent substituïts per processos 

d'encolat, principalment des de l'aparició dels moderns adhesius sintètics de tipus 

polímer, la utilització del qual és avui dia totalment general, ja que fins i tot objectes tan 

dispars com ponts, cotxes i aeroplans incorporen processos d'encolat en la seva 

fabricació, sense oblidar la seva presència insubstituïble en indústries tals com calçat, 

fusta i mobles, cartrons, etc. 

Dins la procedència sintètica dels adhesiu, aquests es poden classificar de la 

següent forma: 

• Resines de ureaformaldehid. Resultat de la condensació de urea no 

substituïda i formaldehid. 

• Resines de melamina formaldehid. Formades per condensació de melamina 

no substituïda i formaldehid. 

• Resines de fenol-formaldehid. Constituïdes per condensació de formaldehid i 

un fenol monohídric.  

• Resines de resorcinol-formaldehid. Resulten per condensació de resorcina i 

formaldehid.  

• Resines epoxi. Adhesius que es presenten en dues parts; una resina 

contenint un grup epoxi i un catalitzador tipus amina o altre compost que 

actua com agent de guarit. 

• Poliisocianats S'obtenen a partir de isocianats alifàtics o aromàtics amb dos o 

més grups isocianat en la seva molècula. Reaccionen amb compostos 

contenint hidrògens actius. Quan la reacció es produeix amb un poliol es 

formen els poliuretans.  
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• Resines de polièster. Són polímers les molècules dels quals contenen 

diversos grups. 

• Resines de polièster. Són polímers les molècules dels quals contenen 

diversos grups èter.  

• Resines viníliques. Contenen en la seva molècula el grup vinil. Destaquen 

entre elles les de:  

� Acetat de polivinil  

� Polivinil acetat  

� Alcohol polivinílic  

� Polivinil èters  

� Poliestirè  

� Resines acríliques  

� Derivades de l'àcid acrílic (èters acrílics)  

� Derivades del acrilonitril  

� Derivades de la acrilamida  

• Cautxús sintètics. Polímers obtinguts a partir del isobutilè, del butadè-

acrilonitril, del estirè-butadè i del neoprè.  

• Derivats de cel·lulosa.  Amb un origen vegetal, s'obtenen per tractament 

químic de la cel·lulosa. Destaquen la nitrocel·lulosa i el acetat de cel·lulosa 

 

5.3.7 Elements divisoris 

Els elements divisoris de dimensions normalitzades s’utilitzen per fer 

compartimentacions de forma ràpida i no permanent. 

Podríem dir que són envans lleugers que poden col·locar-se en funció de les 

necessitats de l’usuari. La seva estructura interna està formada per un entramat, 

habitualment amb perfils d’alumini extruït  i anoditzat , i una sèrie de panells 

prefabricats col·locats entre perfil i perfil. Aquest no és un sistema universal ja que cada 

fabricant  disposa del seu propi, tan de disseny com de sistema constructiu. 
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Aquests panells divisoris els poden ser opacs, translúcids, transparents, de fusta, 

folrats amb laminat plàstics, de vidre,de vidre sintètic, de PVC, amb capa aïllant de 

poliestirè expandit, amb espuma de poliuretà, revestits amb acer inoxidable, etc.  

 

     
 Fig. 5.42- Panell divisori de PVC i vidre. 

 

 

5.4 TANCAMENTS HORITZONTALS: COBERTES 

Els materials plàstics utilitzats per a la realització dels tancaments horitzontals no 

tenen un abast enorme però si un ampli ventall d’aplicacions. Generalment estan 

fabricats en forma de plaques translúcides, pigmentades en massa, llises o ondulades. 

Planxes de plàstic per a cobertes. 

Segons la matèria plàstica amb la que s’hagin fabricat podem trobar: 

• Planxes de poliester reforçades amb fibra de vidre. 

• Planxes de poliester, fibra de vidre i niló. 

• Planxes de clorur de polivinil rígid. 
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5.4.1 Poliester reforçat amb fibra de vidre. 

Són plaques molt resistents, amb una lleugera flexibilitat, en forma de planxa 

ondulada, grecada o totalment llisa. Poden ser translúcides, semiopaques i opaques del 

tot i amb un ampli ventall de possibilitats cromàtiques. 

Estan fabricades a base de resines de polièster no saturat i fibra de vidre exempta 

d’àlcalis. Així com el polièster li aporta una lleugera flexibilitat, la fibra de vidre aporta 

una resistència superior. Les seves principals propietats són: 

• Gran lleugeresa. 2 Kg per m2 aprox. 

• Temperatura d’estovament de 280ºC. 

• Resistència al impacte fins a temperatures inferiors a -30ºC. 

• Inalterable als agents atmosfèrics (la calor, la pluja, el gel,etc.) 

• No ofereix cap perill a ruptura. 

• Instal·lació fàcil. No requereix personal especialitat. 

• Gran rendibilitat econòmica. 

• Proporciona llum difosa i agradable. 

• Filtra les radiacions càlides, actuant com aïllant tèrmic. 

• No té despeses de manteniment. 

Aquestes plaques es fabriquen en continu, pel que no existeixen limitacions en 

quant a longitud. El gruix és de 1 mm i de perfils variats (ondulat ,grecat, dentat, etc.). 

Les característiques físiques que el defineixen són: 

• Densitat: 2 kg/m2. 

• Resistència a flexió: 1.500 kg/cm2. 

• Resistència a la tracció: 900 kg/cm2. 

• Resistència a la compressió: 2.500 kg/cm2. 

Pel que es refereix a les propietats químiques cal remarcar que és resistent als 

àcids diluïts i al alcohol etílic a temperatures normals. 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 93

No resisteix però als àcids concentrats ni als dissolvents orgànics que afecten al 

polièster.  

La principal aplicació d’aquest tipus de planxes és la de cobrir espais que 

necessiten la llum exterior, tal com naus industrials, poliesportius, garatges,etc. 

5.4.2 Poliester, fibra de vidre i niló. 

L’addició de niló es dur a terme per una qüestió de reforç; els fils de niló situats 

aproximadament en paral·lel cada 10mm i en el sentit longitudinal  de les plaques 

constitueix precisament  la característica que el diferencia de la resta de materials 

similars.  

El niló en forma de fil és una de les fibres més resistents a la tracció que es coneix, 

ja que suporta uns 6.000-8.000 kg/cm2. La seva gran tenacitat i elasticitat fan que la 

seva recuperació sigui del 100%, i que tan sols es trenqui al patir un allargament del 14 

al 22%. D’aquí que en front a un gran esforç es trenqui abans la placa que les fibres de 

niló. 

Les planxes fetes amb aquest tipus de material són molt lleugeres, lluminoses, i 

poden acabar-se en una gran varietat de colors, presenten una alta resistència 

mecànica, són indeformables, fàcils de manipular, etc. 

Actualment l’ús d’aquest material per a la construcció de cobertes s’ha vist 

reemplaçat per les de PVC i alumini. 

5.4.3 Planxes de PVC rígid. 

Fabricades amb policlorur de vinil i per extrusió, s’usa en els mateixos camps que 

les plaques explicades anteriorment i tenen característiques similars. 

Són inalterables als agents atmosfèrics d’ambient salí, ideals per a  construccions 

prop del mar.  
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Pesa 2,2 Kg/m2, autoextingible, i amb una absorció d’aigua (en 24 h) d’entre el 

0.058 i el0,067%. La seva resistència a la flexió és de 1.190 kg/ cm2; inferior que la del 

poliestirè reforçat amb fibra de vidre.  

Els seus perfils però s’adapten a dos únics dissenys: ondulat (veure Fig.: 5.43) i 

grecat. El subministrament en planxes pot optar a unes dimensions que van des dels 

920 als 1.120 cm de llarg i amb longituds de fins a 30m, en funció del fabricant aquest 

valors poden ser diferents. L’espessor de les planxes va dels 0,6 als 1,2mm 

aproximadament. 

  Fig. 5.43- Planxa ondulada de PVC rígid. 

 

En les imatges Fig.: 5.44 i 5.45 es poden apreciar dos exemples de la posta en obra 

d’aquest tipus de material en la realització d’una marquesina i una coberta 

respectivament. 

 

 Fig. 5.44- Marquesina amb planxa de PVC rígid. 
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 Fig. 5.45- Coberta amb planxa de PVC rígid. 

 

5.4.4 Claraboies de plàstic. 

Les claraboies són obertures situades en les cobertes dels edificis que permeten 

una il·luminació natural a l’interior de l’edifici. Ens centrarem en les constituïdes per 

materials plàstics; més concretament les de polièster i les de metacrilat de vinil. 

Les primeres reuneixen totes les propietats (resistència  a la corrosió ambiental, als 

productes químics, al impacte, etc.)  però les propietats més significatives que l’han 

portat al polièster com a material per a la fabricació de claraboies és el seu poc pes i la 

seva facilitat de mollejat.  

El reforç amb fibra de vidre, en alguns casos, compleix dues funcions diferenciades: 

la de donar més resistència a l’element i la de dispersar la llum que hi  incideix de 

manera uniforme i eliminant enlluernaments i ombres. 

 
Fig. 5.46- Claraboia de poliester reforçat. 
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Fig. 5.47- Ús de claraboies en un edifici industrial. 

 

Pel que es refereix al metacrilat, aquest aporta una completa transparència i té en el 

camp la il·luminació les millors aplicacions. 

Es fabrica amb base circular, rectangular i quadrada. Aquesta última és la forma 

més característica per ser la d’ús més comú; també es coneix amb el nom de piramidal. 

Absorbeix al voltant d’un 4% de llum, calculant-ho en una placa de 3 mm d’espessor 

i té un factor de reflexió del 4% aproximadament, el que determina una transmissió total 

del 92% de la llum incident. 

És un material indeformable, posseeix una alta resistència mecànica, té un bon 

comportament a la intempèrie, resisteix a la majoria dels àcids diluïts, no necessita  

manteniment i posseeix un gran lleugeresa; 1,2 gr/cm2. 
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Fig. 5.48- Diferents models de  

claraboia de metacrilat.  

 

 Fig. 5.49- Claraboia de metacrilat. 

 

5.4.5 Cobertes translúcides. 

Un dels materials que també s’utilitza per a la construcció de cobertes translúcides 

és metacrilat de metil, conegut amb el nom de plexiglàs. 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 98

Aquest material ofereix una gran transparència permeten la totalitat del pas de la 

llum, resisteix perfectament als agents atmosfèrics sense perdre la  seva brillantor ni 

transparència característiques, i resisteix al pas del temps sense envellir ni alterar el 

seu aspecte. 

 
Fig. 5.50- Coberta de PLEXIGLÀS. 

 

5.4.6 Cobertes integrables. 

Es denominen cobertes integrables totes aquelles construccions lleugeres que 

presenten parets i cobertes d’un mateix material, sense diferenciar els pas d’un 

parament a l’altre. 

Principalment dins d’aquest grup es pot parlar de cases experimentals realitzades 

amb elements modulars en plàstic i cobertes inflables. 

No es tractarà, en aquesta monografia, detalladament, els diferents models, 

dissenys i prototips de vivendes modulars. Els primers referents i, per tan, els models 

pioners en aquest tipus de construccions són exemples clars del resultat de 

l’experimentació amb materials plàstics. Un dels referents que podem trobar per 

descriure aquest tipus de construccions és el bungalow experimental, totalment 

construït amb poliestirè expandit i un revestiment d’alumini anoditzat (panell sandwich), 
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dut a terme per l’empresa alemanya Colorfabrik KB Kindermann i localitzada a 

Blumberg, Alemanya. 

Un altre exemple és una vivenda de plàstic, també com a resultat d’un experiment 

per mans de l’empresa Monosanto Chemical Ltd,a Londres, en la que cada cos és una 

unitat independent modelades en polièster reforçat amb fibra de vidre i una capa aïllant 

de poliestirè expandit. 

   
Fig. 5.51- A la dreta: Bungalow experimental de poliestirè expandit recobertes d’alumini.  

Cofabrik KB Kindermann,  Blumberg Baden, Alemanya. Esquerra: Casa experimental de plàstic. Polièster amb  aïllament de  

poliestirè expandit. Monsanto Chemicals Ltd., Londres. 

 

5.4.7 Cobertes inflables. 

Es tracta d’un tipus de construcció que disposa una coberta de teixit plàstic que 

arranca del sòl per acabar cobrint tota la superfícies, formant una sola peça entre 

parets i sostres. 

Parlem d’una construcció lleugera i flexible que s’aguanta per la pressió que 

exerceix l’aire que conté al seu interior generat per uns ventiladors que funcionen 

constantment. La seva construcció es basa en la voluntat de voler aïllar un recinte 

respecte l’espai exterior, no té cap funció estructural al contrari, la seva funció és 

totalment utilitària.  

Partint d’aquest concepte d’utilitat  com més senzill sigui el sistema aplicat; més 

econòmic i ràpid serà el seu muntatge. 
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El càlcul d’aquest tipus de construccions s’han de fer tenint en compte una sèrie 

d’agents exteriors e interiors que es tradueixen en càrregues dinàmiques i estàtiques 

com poden ser el vent, la pluja, la neu, la pressió interior, la temperatura, etc. Tots el 

esforços han de quedar, per tant, absorbits en tota la seva totalitat per la pressió 

interior, fet que obliga a buscar formes geomètriques en les que hi hagi un equilibri 

perfecte de distribució d’esforços; amb el que concloem que les millors realitzacions 

són aquelles que es realitzin mitjançant superfícies de revolució. 

Dins la gran varietat d’aquestes les més utilitzades són: el cilindre, la esfera, el con, 

l’el·lipse, i les combinacions entre elles. 

El material bàsic que s’utilitza per a la fabricació d’aquest tipus de “cobertes” és un 

teixit plàstic a base de PVC. Un material resistent, de llarga vida útil, imputrescible, 

resisteix els efectes dels agents meteorològics així com els raigs ultraviolats.  Pel que 

es refereix al comportament al foc el PVC té la capacitat de ser auto-extinguible, 

característica important per a la seguretat de l’ús de la construcció. 

L’últim material plàstic utilitzat en la construcció de cobertes inflables, o la totalitat 

del recobriment d’un edifici és el ETFE (etilè-tetra-fluor-etilè). Utilitzat en la construcció 

de l’edifici “Water Cub” (Cub d’aigua) per a les olimpíades de Pequin 2008. L’embolcall 

exterior està formada  exterior de l’edifici està format per 634 membranes translúcides, 

inflades amb aire a baixa pressió amb una superfície total de 100.000 m2 formant 3.000 

bombolles. 

 
Fig. 5.52- “Water Cub” edifici de les piscines olímpiques a Pequín 2008. 
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5.5 REVESTIMENTS 

S’anomena recobriment a l’acabat d’obra que suposa aplicar una capa de material 

adequat, o bé un producte prefabricat en forma de panell, placa, làmina, etc., amb la 

finalitat de millorar l’estètica en una superfície. Principalment la funció que compleixen 

els revestiments és la decorativa, i poden presentar altres característiques com la 

protecció anti-humitat, l’aïllament, anti-corrosió. 

Aquests recobriments s’apliquen sobre parets, paviments i sostres, normalment 

interiors, tot i que gràcies a les millores d’aquests revestiments s’utilitzen cada cop més 

per a l’acabat de paraments exteriors.   

En general, podem establir tres grups diferenciats: 

•  Parets; compren pintures i vernissos, papers plastificats, teles viníl·liques 

per entapissats, laminats,materials per a murals i plaques decoratives. Els 

revestiments de parets i qualsevol tipus de superfícies vertical es 

denomina revestiment. 

• Terres; on s’acostumen a aplicar productes plàstics en pasta, vernissos 

especials, materials en rotllo, enrajolats plàstics, moquetes. Els 

recobriments del terra s’anomenen paviments. 

• Sostres; on podem trobar dues tipologies d’acabat. Es pot optar per 

ocultar el sostre amb un cel ras muntat a base de plaques de diversos 

materials, suspesos per tensors, perfils o subestructures mecàniques, o 

revestir directament el sostre amb plaques lleugeres de poliestirè 

expandit, poliuretà en espuma, PVC, etc. 

 Per tant entenem revestiments com l’operació de folrar una superfície qualsevol, 

generalment un mur o una paret, però també les fusteries interiors, amb un material 

especialment fabricat per complir una doble missió: consolidar l’obra i millorar la seva 

aparença estètica. També es denomina amb el mateix nom de revestiment al material 

en si utilitzat. 
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Un revestiment es pot aplicar tan a una superfície interior com exterior; és a dir tan 

en una façana com en els paraments d’una habitació o un local.  

Els revestiments a base de materials plàstics, els que ocupen aquesta monografia 

de materials, poden adoptar tres variants diferenciades: 

• Productes fluids, aplicats amb pinzell o pistola. 

• Làmines flexibles. 

• Plaques rígides. 

5.5.1 Productes fluids. 

Els productes fluids formen un important  grup que comprèn, principalment, pintures 

i vernissos. Però també s’inclouen altres productes en massa més o menys pastosa, 

que es distingeixen de les pintures perquè contenen càrregues de massa superior i en 

major proporció, i s’apliquen amb un sol cop, formant una única capa d’espessor mai 

inferior a un mil·límetre. 

Revestiments en pasta. 

Aquest tipus de material, de vegades denominat pintura en pasta, presenta les 

següents característiques: 

- Destinats a proporcionar a la superfície sobre la que s’aplica un acabat estètic 

de protecció sense assegurar la impermeabilitat. 

- Bàsicament  d’ús en exteriors com a revestiments murals, i només en 

determinats casos s’utilitzen en interior. 

- Equivalents a la última capa d’enlluït tradicional o del arrebossat decoratiu. 

- Composta per una mescla d’aglomerat sintètic en emulsió o en solució i 

càrregues minerals i orgàniques inertes, més o menys grans, amb o sense 

pigments. 

- Aplicats amb llana, projectats amb pistola o rodell, sobre suports estables com 

formigons compactes o lleugers, mortes hidràulics, guix, etc. 
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En el mercat aquests productes es presenten amb diferents noms comercials i en 

forma de pasta, llestos per al seu ús. Alguns d’ells son subministrats també en pols, per 

addicionar-hi una certa quantitat d’aigua per preparar la mescla abans de la seva 

aplicació. 

Pintures i vernissos. 

En termes generals, les pintures no han de ser considerades pròpiament com un 

material de revestiment, ja que només alguns productes del grup posseeixen unes 

característiques especials i la majoria tenen un valor més decoratiu que protector. En 

aquest últim aspecte es pot dir que l’acció de moltes pintures, des del punt de vista de 

la resistència que confereixen a les superfícies tractades és lleugerament superior a la 

que poden oferir altres materials de revestiments lleugers com paper imprès, teixits 

tèxtils, etc. 

Altres preparats fluids estan expressament formulats i desenvolupats per a complir 

funcions especials, com per exemple, la d’agent antioxidant o la d’exercir una acció 

impermeabilitzant. Per un altre cantó, el de las pintures i els vernissos és un dels 

camps d’expansió on els plàstics intervenen amb una major presència, pel que resulta 

inevitable citar algunes de les resines sintètiques que intervenen en la seva elaboració. 

Primer de tot cal diferenciar els termes pintura i vernissos. En un vernís només hi 

intervenen, com a components principals, un lligant o aglomerant i un dissolvent;i 

aquest es converteix en pintura quan als dos productes mencionats anteriorment se’ls 

hi afegeixen pigments. 

Els lligants són aquells elements constitutius de la mescla que, al assecar-se per la 

volatització del dissolvent, formaria una pel·lícula contínua, dura i resistent en la 

superfície on s’hagi aplicat. Són lligants els olis i les resines tant naturals com artificials.  

Els dissolvents tenen la missió de fluïdificar els components del producte, per 

dóna’ls-hi la viscositat adequada que permeti la seva aplicació d’una forma homogènia.  
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Per la seva part, els pigments són substàncies colorants, generalment en pols, que 

tenen la missió de conferir a la mescla no tan sols el color sinó també una certa facilitat 

per cobrir el parament a tractar. 

En molts preparats, per alleugerir els costos s’acostuma a mesclar-hi càrregues, 

matèries que poden elevar el grau d’opacitat de la pintura, sense donar-li color. 

La diferència bàsica entre una pintura i un vernís resideix en el fet de que aquest 

últim és transparent i incolor, mentres que les pintures són opaques i tenen color propi, 

des del blanc més pur al negre més intens. 

Les principals famílies de pintures plàstiques que podem trobar són: 

Els esmalts cel·lulosos o laques sintètiques. Les resines cel·luloses són 

productes derivats de la cel·lulosa vegetal, que ha estat sotmesa a un procés de 

transformació per a millorar-ne les seves propietats i convertir-la en un material plàstic. 

Actualment aquestes resines es combinen amb altres resines com les melamines, les 

acríliques i les del grup epoxi, entre d’altres, amb les que es millora les propietats 

mecàniques i la resistència als agents meteorològics.  

Presenten, com a característica essencial, una gran rapidesa de secat i enduriment, 

una notable resistència als hidrocarburs i una fàcil aplicació amb pistola projectora. Són 

bons productes per a aplicacions en ambients exteriors per a fusta, substituint les 

clàssiques pintures al oli. Actualment,  però, aquestes comencen a ser substituïdes per 

preparats de base sintètica, principalment emulsions de làtex i copolímers vinílics.  

El cloro-cautxú és un tipus de pintura obtinguda a través de la dissolució del cautxú 

natural o sintètic en tetraclorur de carboni, i un tractament posterior en carboni.  

Les seves propietats més destacades són una perfecta adherència al ferro, un secat 

ràpid, una excel·lent resistència a l’aigua i a la humitat. En canvi presenta poca 

flexibilitat i té una difícil aplicació amb pistola degut a  la seva alta viscositat en la 

majoria del preparats. La seva acció protectora i aïllant resol funcions com la correcció 

d’humitats a la de fungicida, per evitar fongs i altres microorganismes. S’usa sobre 

superfícies de fusta, metall, ciment, formigó, fàbrica, etc. 
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Les resines viníliques formen un grup molt característic ja que emulsionades amb 

aigua constitueixen les denominades pintures emulsionades, més conegudes en amb el 

nom popular de pintures plàstiques. 

Presenten, com a propietats comunes, una extraordinària facilitat d’aplicació, sense 

olor, rapidesa de secat, elevada flexibilitat i alta resistència a l’aigua. Són permeables, 

pel que permeten la transpiració. 

L’acabat que presenten pot ser setinat o mat, tan per a us interior com exterior.  

El grup acrílic està format per vernissos transparents i esmalts en emulsió. 

Es presenten en diverses varietats, en aplicacions majoritàriament en el món 

industrial i artístic, que tenen en comú un ràpid enduriment, una bona adherència sobre 

qualsevol material, la seva escassa alteració pel pas del temps i l’acció de la llum, i la 

capacitat de poder-se utilitzar directament, sense necessitat d’una imprimació prèvia. 

Aquesta varietat d’acabat brillant, denominada esmalt a l’aigua, no es pot aplicar 

amb pinzell, ja que al fer-ho queden marques de color, fins i tot utilitzant el color blanc. 

Pel contrari, fent ús del sistema d’aplicació per pressió, l’esmalt a l’aigua és més ràpid, 

més econòmic i de resultats similars als que pot oferir el millor esmalt sintètic.  

Els copolímers estiré-butadé són utilitzats per a la fabricació de pintures d’acabat 

mat per a façanes, per una bona resistència a l’exterior,sobre tot enfront  la pluja, els 

raigs solars i les baixes temperatures, així com pel seu alt poder adhesiu.  

Les pintures olerresionoses que són utilitzades en feines de decoració, 

substitueixen a les tradicionals pintures al oli en recobriments de parets que hagin de 

suportar l’acció de l’aigua o que estan exposades a embrutar-se i hagin de ser 

netejades periòdicament. 

El vernissos de polièster es fabriquen a base de resines de polièster no saturades, 

que per endurir necessiten l’ajuda d’un agent catalitzador. Aquest enduridor sol ser un 

àcid també no saturat; són, per tant, preparats de dos components. 
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Pel seu gran contingut resinós, els vernissos al polièster polimeritzen per complet, 

pel que resulten un producte molt indicat per endurir i convertir en resistents les 

superfícies poroses tractades,com ara la fusta. S’utilitza per als envernissats de 

parquets, fent que la superfície adquireixi resistència i durabilitat,  resultats que no es 

poden aconseguir amb altres vernissos.  Una altra aplicació d’aquest tipus de vernissos 

és la de revestiment de fàbrica ceràmica i paviments ceràmics no vidriats; protegint-los i 

donant-els-hi  una aspecte més jove. 

Els vernissos epoxídics tenen com a principal component una resina epoxi. Poden 

secar a l’aire per mitjà d’un agent catalitzador. S’acostuma a mesclar amb altres resines 

també sintètiques, tals com poliamides, acríliques, melamines, etc., amb la 

conseqüència de que les diverses variants originades es diferencien entre si pel 

número de grups epoxi que conté la molècula.  

Es tracta d’esmalts molt adherents, flexibles i resistents, que tenen diferents 

aplicacions segons el tipus d’enduridors utilitzats. Dins del camp de la construcció són 

indicades les pintures sense dissolvents per a terres, les de protecció anticorrosiva en 

general, i les utilitzades en imprimacions industrials, totes elles molt resistents a l’acció 

dels dissolvents i agents químico-agressius. Per tals propietats resulten materials de 

revestiment fluids molt indicats per a exteriors, especialment aplicables a estructures 

metàl·liques industrials i balles d’acer, amb la funció d’evitar la formació d’òxid.  

Els esmalts de silicona s’obtenen a partir de sílice i d’un radical, que pot ser metil, 

etil, fenil, etc. 

Aquests preparats s’utilitzen per a la protecció de superfícies metàl·liques sotmeses 

a l’acció d’elevades temperatures, constituint la base principal dels productes 

anticalòrics aplicables a les xemeneies, estufes, forns,conductes d’aire calent i vapor 

d’aigua, etc. 

I finalment, els esmalts i vernissos de poliuretà. Basats en resines de poliuretà, 

aquests productes es formen per l’addició d’un poliisocianat i d’un compost hidroxílic, 

generalment resines de polièster saturat, a vegades, una resina epoxi, per a obtenir 

una gran resistència química.  
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Segons la composició,els compostos de poliuretà poden ser durs o tous, el que 

permet aplicar-los en suports varis. Tenen una gran resistència a l’acció de la llum i 

dels agents atmosfèrics, que no arriben a alterar la superfície tractada. Són també 

inalterables davant l’aigua i d’un gran nombre de productes químics, així com les 

propietats mecàniques de les pel·lícules de poliuretà: la seva duresa, la seva tenacitat i 

elasticitat fan que resisteixi a l’abrasió i al impacte, i que oposin una gran resistència a 

ser rallades. Són també gran aïllants elèctriques. 

Una de les seves grans aplicacions en el camp de la construcció és la fabricació de 

pintures per a la protecció del formigó. El gran inconvenient que presenten la majoria 

dels productes especialment dissenyats per pintar façanes,resideix en la limitació de la 

seva vida útil, fet que obliga a procedir periòdicament a processos de repintat; amb el 

cost econòmic que això representa. Aquestes pintures es caracteritzen per:  

- Es conserven durant anys i ofereixen una bona protecció contra les influències 

químiques i físiques. 

- Aspecte decoratiu inalterable durant molt de temps. 

- Òptima possibilitat de presentació. 

Aplicables dins del món de la construcció en pintures pigmentades per a façanes de 

calç, revocats amb acabats de ciment i de formigó; en vernissos transparents per 

formigons de grava, formigons de granit i revocats en general; en pintures per a parets 

interiors exposades a un ús intens. 

5.5.2 Làmines flexibles. 

Aquest sistema es caracteritza pel seu reduït espessor, no superior a 1mm. Està 

format per una capa resistent i molt flexible d’un material plàstic del grup dels vinils, 

generalment de PVC, unit a un suport també en làmina amb la que forma un sol cos. 

Per les seves característiques i per la seva forma d’aplicació, el material recorda els 

papers pintats usats per a revestir parets, però presenta avantatges respecte aquest 

sistema: és molt més resistent als cops i al desgast, així com als atacs del greix i els 

àcids; i limitacions en quant a preu i a varietat de dissenys i colors. 
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Les làmines flexibles són sempre de molt poc espessor, es tallen fàcilment i 

s’adhereixen a la superfície a revestir utilitzant una cola especial; moltes d’aquestes 

làmines ja porten l’adhesiu incorporat al dors.  

Làmines de plàstic autoadhesives. 

Tal i com el seu nom indica aquest material consisteix en un fina làmina de plàstic 

(PVC) que per una cara porta un dibuix imprès en color i per l’altra una capa d’adhesiu 

per permetre col·locar la làmina directament sobre qualsevol superfície. 

 
Fig. 5.53-.Làmines de plàstic autoadhesives amb acabat imitació fusta. 

Plàstics flexibles en rotllo. 

Constitueixen un grup important de materials per a revestiments de parets i sostres, 

amb la característica comú d’estar fabricats per una capa resistent de PVC, pigmentada  

amb tints especials foses amb la massa i esteses sobre un suport adequat, normalment 

teixit de cotó. 
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La diferència que es pot observar entre les diferents marques comercials depèn 

exclusivament de la capa de PVC, que pot variar la seva composició, l’espessor, el 

color,  la textura, l’acabat, etc. 

Les conegudes propietats del PVC  fan d’aquest tipus de revestiment un material 

decoratiu molt resistent i de llarga vida útil, molt fàcil de netejar i resistent als cops i al 

desgast. 

   Aquests se subministren en rotllos i no porten l’adhesiu incorporat, que s’haurà 

d’aplicar en el moment de la col·locació utilitzant un adhesiu especial per a materials 

vinílics. 

 

5.5.3 Revestiments plàstics rígids. 

Els materials plàstics per acabats rígids estan fabricats amb policlorur de vinil 

termostable (PVC), adoptant diverses formes, colors i tamanys per a la seva aplicació 

decorativa. 

Aquests necessiten, per a la seva instal·lació, elements auxiliars com una 

subestructura de rastrells i llistons, o simplement fixacions mecàniques. 

Al estar fabricades amb PVC reuneixen les característiques associades a aquest 

plàstic en estat termostable. És un material resistent al desgast i al impacte, no 

inflamable, molt bon aïllant tèrmic, acústic i elèctric, i totalment impermeable. Presenten 

una superfície dura i un acabat brillant o mat.  

La seva aplicació més usual és la d’arrambadors (veure Fig.: 5.54) o inclús 

revestiments en la totalitat d’una paret.  

La instal·lació d’aquests revestiments es senzilla i no requereix coneixements 

tècnics. Presenten varis dissenys, en perfils amb encaixos imitant l’aspecte de la fusta 

o en peces geomètriques imitant materials com la pedra o la fàbrica. 
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Fig.: 5.54-Arrambador de làmines de PVC termostable. 

 

5.5.4 Revestiments de plàstics estratificats. 

El anomenat plàstic estratificat és aquell constituït per una base de fulles de paper 

tipus kraft, impregnades amb resines fenòliques sobre la que existeix una altra làmina 

de paper amb els motius d’acabat impregnada amb resina de melamina-formol,  i per 

últim una làmina superficial transparent i incolora de cel·lulosa impregnada també amb 

resines de melamina. Conegut popularment amb el nom de Fòrmica®. 

Aquests laminats es caracteritzen per la seva alta resistència, fet detonant de l’ús de 

resines fenòliques i melamines. Altres propietats importants són: 

- Superfície dura i resistent, suporta l’acció dels dissolvents comuns,                

insecticides, olis, alcohols, àcids dèbils i als àlcalis diluïts. 

- Resistents al impacte i al desgast. 

- Suporten molt bé el calor. 

- Resistent a la humitat. 

- De fàcil instal·lació, però necessiten una base de fusta contraxapada o un DM. 

- Acabat polit, extremadament resistent i fàcil de pintar. 

- Molt lleuger. 

- No es contrau ni dilata amb les variacions de temperatura. 
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.  
Fig. 5.55-.Revestiment amb  plàstic estratificat de diferent acabats. 

La seva aplicació és majoritària en el revestiments de parets i sostres en cambres 

humides com ara banys i cuines; on també s’utilitzen per a la fabricació de mobles per 

a aquestes mateixes estances 

5.5.5 Sòcols. 

Anomenem sòcol a una franja de qualsevol material que revesteix els baixos d’una 

paret, formant una tira perimetral de poca altura, tocant al paviment, continu o per 

peces. 

Podem trobar dos tipologies de sòcols plàstics, els de resines i els de PVC. 

Rere un aspecte de marbre o de granit vertader trobem un sòcol fabricat a partir de 

processos mecànics i fenòmens físico-quimics, a partir de resines sintètiques 

mesclades amb pols de marbre o de granit de granulometria controlada. 

Els avantatges que presenta enfront una peça de marbre són, sense cap dubte, la 

diferència de preu i l’estalvi econòmic de la ma d’obra al permetre una major facilitat de 

col·locació. No és un producte fràgil com ho és el natural, i si inalterable als canvis de 
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temperatura. Resisteix millor els impactes, té una major adherència al suport, no perd 

brillantor i permet espessors menors. El marbre sintètic té un espessor entre 7 i 8mm, 

amb un pes molt més lleuger d’un quilogram per metre lineal. 

De tipus continu, el mercat ofereix varis models, classificables tots en tres gran 

grups: 

- Totalment fabricats amb PVC. 

- Amb PVC rígid amb nucli de fusta. 

- Amb PVC rígid amb el dors de poliestirè expandit. 

Els totalment fabricats amb PVC rígid poden ser completament massissos (Fig.: 

5.56) o poden estar especialment dissenyats per ocultar en el seu interior les 

instal·lacions de la xarxa elèctrica i telefònica, o cablejat en general, tal i com es pot 

apreciar el la figura 5.57. Formats per un perfil base, fixada mecànicament a la paret, i 

un altre que fa de tapa frontal. 

 

            

                Fig. 5.56-Sòcol de PVC massís.     Fig. 5.57-.Sòcol de PVC amb ocultació d’instal·lacions. 

 

Els fabricats amb un nucli de fusta revestit de PVC tant rígid com flexible. Aquesta 

combinació de PVC té l’avantatge de que la pestanya flexible, situada en contacte amb 

el terra,  permet la perfecte adaptació del sòcol a les irregularitats del paviment. Pel que 

fa a la rigidesa de la pestanya superior dissimula les possible ondulacions de la paret 

(Fig.: 5.58). 
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La seva col·locació es realitza mitjançant fixacions mecàniques o adhesius 

especials per a PVC. 

 
Fig. 5.58-Sòcol de PVC amb nucli de fusta. 

Per últim els sòcol de PVC rígid amb poliestirè expandit; material que compleix 

varies funcions. Fonamentalment , la peça deixa de estar buida per dins sense perdre 

la seva lleugeresa. Abarateix els costos del producte. Degut a les propietats de 

l’espuma de poliestirè, al pressionar el sòcol contra la paret aquesta s’adapta  a les 

possibles irregularitats que pugui presentar. 

Per a fixar-lo al parament s’utilitza un adhesiu especial per a espumes de poliestirè; 

ja que és vulnerable a la majoria d’adhesius usats en la construcció i decoració. 

5.5.6 Revestiments de sostres. 

El material base generalment utilitzat per a fabricar aquest tipus de producte és el 

poliestirè expandit i el PVC.  

De sobres són conegudes les propietats del poliestirè expandit en funció d’aïllament 

tèrmic i acústic; de manera que no tan sols es recobreix el sostre per donar-li un acabat 

sinó que al mateix temps millorem les condicions d’aïllament de la sala o local on es 

col·loqui. 

Atenent al seu sistema de col·locació, podem distingir dos grups: materials per a 

revestiments directes i materials per a formacions de cel rasos.  
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Generalment, pel sistema de revestiment directe s’utilitzen plaques de poliestirè 

expandit, adherides al sostre amb adhesiu de cautxú sense dissolvents (veure Fig.: 

5.59 i 5.60);  també es poden utilitzar peces de PVC fixades amb adhesiu especial per 

a plàstics rígids tot i que no és d’ús comú. 

De la mateixa manera es poden col·locar ambdós materials suspesos del sostre (cel 

ras). 

 Fig. 5.59- Placa de poliestirè expandit per a revestiment de sostres. 

 
Fig. 5.60- Revestiment de sostre amb plaques de poliestirè expandit. 
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5.6 CONDUCCIONS I INSTAL·LACIONS SANITÀRIES. 

Per a fer habitable un edifici és indispensable que aquest disposi d’una instal·lació 

de subministrament d’aigua i una altra que n’evacuï les grises (brutes); sense oblidar 

l’expulsió o aprofitament de l’aigua provinent de la pluja.  Aquestes instal·lacions 

afecten a conduccions de fluids a pressió i a desaigüe,  a temperatura ambient o fins a 

70ºC. 

5.6.1 Canonades sanitàries i accessoris. 

Per a aquest tipus de material s’utilitza majoritàriament el PVC, entre d’altres com 

és el PP. 

Les característiques d’aquest primer material ja s’han anomenat en varis casos dins 

aquesta mateixa monografia ja que és un dels materials més utilitzats en la construcció. 

El PVC aplicat en canonades sanitàries d’evacuació d’aigües residuals (a baixa y a alta 

temperatura) per l’interior dels habitatges, està additivat per tal de millorar la seva 

resistència al foc, reforçat amb polímers. La unió entre diferents tubs es realitza per 

junta encolada que garanteix la estanquitat de l’estructura. 

 
Fig. 5.61- Desaigües de diferents diàmetres i peces realitzats amb PVC. 
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Un dels principals problemes a resoldre en el projecte d'edificis tant de tipus 

residencial com en els destinats al sector terciari, especialment quan es tracta d'hotels, 

consisteix en l'eliminació del soroll produït pels desguassos de les instal·lacions 

hidrosanitàries. Per a l’aïllament acústic i la protecció d’aquestes canalitzacions 

d’evacuació d’aigües residuals i de recollida de pluja s’utilitza espuma de polietilè, amb 

un gruix de 5 mm, que redueix sensiblement el soroll d’aquest tipus d’instal·lacions 

(més de 10 dBA), protegint-les al mateix temps del goteig i dels materials de 

construcció agressius. Suporta unes temperatures de treball d’entre +10ºC a +85ºC 

(veure Fig.: 5.62). 

 
Fig. 5.62- Aïllament a base d’espuma de polietilè i  

cinta autoadhesiva per a desaigües PVC. 

Des de l'any 2000 fins a l'actualitat, s’han dedicat cada vegada majors esforços i 

recursos a la investigació i a la innovació per a nous productes. BluePower i PhoNoFire 

són el resultat d'un extens treball portat a terme per l'empresa COES amb l'objectiu de 

brindar solucions capaces de satisfer la creixent demanda de productes evolucionats 

per als edificis intel·ligents del present i del futur.  

Com ja s’ha comentat abans un dels principals problemes a resoldre és el de 

l’eliminació del soroll produït pels desguassos d’aquestes instal·lacions. A aquest 

efecte, l'ús d'un sistema fonoabsorbent garanteix un projecte que assegura el nivell de 

confort i benestar que requereixen els habitatges. A més, la qualitat de resistència al 

foc que aporta el producte és un valor afegit respecte a las resta de productes 

semblants que es poden trobar en el mercat. 
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Fig. 5.63- Sistema fonoabsorvent BluePower. 

 

BluePower és el nou sistema de desguàs projectat per a respondre als requisits de 

fono-absorbència, resistència mecànica i als cops, fins i tot a baixes temperatures. 

BluePower presenta una elevada resistència química respecte d'una gran quantitat 

d'agents químics, especialment dels tensioactius. És l'únic sistema a Europa que ha 

estat classificat B1 per les normes de autoextinguibilitat. El tub està compost per tres 

capes (veure Fig.: 6.65): la capa interna de polipropilè (PP) copolímer autoextinguible 

de color blanc per a facilitar les operacions d'inspecció, la capa intermèdia de PP 

copolímer reforçat amb fibres minerals i la capa externa de PP copolímer 

autoextinguible de color Blau RAL 5007.  

Els accessoris de PP copolímer autoextinguible reforçat amb fibres minerals 

presenten una junta "de doble llavi" col·locada mecànicament en la unió.  

A grans trets les característiques que presenta el producte són :  

• Òptim nivell de fono-absorbència als sorolls del desguàs. 

• Inamovible per a garantir una perfecta estanqueïtat hidràulica i una seguretat total 

al moment de la instal·lació.  

• Excepcional resistència mecànica i als cops, fins i tot a baixes temperatures.  
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• Reciclable al 100%.  

• Respon als requisits establerts per la norma DIN 4102 – B1 (classe de 

autoextinguibilitat al foc).  

• Tutelada per dues patents europees: una sobre el disseny industrial dels 

accessoris i una sobre el sistema de  junta "de doble llavi".  

• Disponible de 32 a 200mm de diàmetre, amb articles especials i exclusius. 

 
Fig. 5.64- Sistema fonoabsorvent BluePower. 

PhoNoFire és el sistema amb la més alta certificació d’ autoextingibilitat arribada  

mai per qualsevol material plàstic de classe B. Ha estat projectat de manera que pugui 

garantir la millor prestació de fono-absorbència. El tub està compost per tres capes 

(veure Fig.: 5.65): la capa interna de PP copolímer autoextinguible de color blanc, la 

capa intermèdia de PP copolímer reforçat amb fibres minerals i la capa externa de PP 

copolímer autoextinguible reforçat amb fibres minerals, de color Blanc RAL 9018.  

Els accessoris, de PP copolímer reforçat amb fibres minerals, es caracteritzen pel 

seu disseny industrial tecnològic. La junta de "doble llavi" és moldejada sobre un anell 

en PP i col·locada mecànicament en l'accessori.  

Les característiques del producte són:  
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• Respon als requisits establerts per la norma DIN 4102 – B (classe de auto-

extinguibilitat al foc).  

• Tutelat per tres patents: una sobre la barreja de les 3 capes del tub, una sobre el 

disseny industrial dels accessoris i una sobre el sistema de junta.  

• Disponible de 58 a 200 mm de diàmetre, amb articles especials i exclusius.  

• Excel·lent fonoabsorbència.  

• Reciclable.  

• Òptima resistència química al transport de fluids. • Perfecta estanqueïtat hidràulica 

(junta "de doble llavi"). 

 
Fig. 5.65- Sistema multicapa. 

 

5.6.2 Canonades a pressió i accessoris. 

Entenem com a canonada de pressió totes aquelles conduccions que abasteixen i 

distribueixen aigua dins d’una construcció. 

Un cop més trobem al PVC com un dels materials plàstics més utilitzats per a la 

fabricació d’aquest tipus de canonades.  

Un altre dels materials plàstic que també s’utilitza bastant dins d’aquest àmbit és el 

polietilè. Gràcies a la seva flexibilitat es redueixen el número d’unions ja que les 

longituds de fabricació són majors. Té una gran resistència química i a la corrosió, alta 
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resistència al impacte, mínima porositat. Té una vida útil llarga i resisteix els raigs UVA, 

la intempèrie i les baixes temperatures. Les seves parets llises garanteixen unes 

pèrdues de càrrega mínimes. La seva instal·lació no és gens dificultosa i el seu sistema 

d’unió garanteix l’estanquitat del sistema. En funció de la seva densitat la flexibilitat i 

l’espessor d’aquest varien.  

El PP (polipropilè) és un del altres materials plàstics utilitzats per a la canalització 

d’aigua. Es caracteritza per les seves excel·lents qualitats, com l’elasticitat, rigidesa, 

resistència a la pressió, y una gran resistència a altes temperatures. A més a més 

posseeix  una gran resistència a un basta quantitat de substàncies agressives, fet que 

converteix al PPR particularment apropiat per a les conduccions d’aigua potable. 

El PE (polietilè) té també la seva aplicació dins el camp de les instal·lacions de 

distribució d’aigua. Es caracteritza per tenir una gran durabilitat;  es considera la vida 

útil del tub de PE un període de 50 anys com a mínim.  Els tubs de PE són totalment 

insolubles, inodors, insípids, inerts i gens tòxics. És resistent a la corrosió i a la major 

part dels agents químics. Baixa pèrdua de càrrega a causa de la superfície llisa dels 

tubs, la pèrdua de càrrega per fregament és gairebé nul·la pel que fa a altres materials. 

La seva flexibilitat i elasticitat suposa un gran avantatge per a les instal·lacions de 

xarxes de conducció, atès que facilita els traçats més sinuosos. Així mateix, a causa de 

la seva gran elasticitat i flexibilitat, la resistència al cop de “ariete” es major respecte a 

altres materials rígids, la gran capacitat com aïllant fa que els mateixos tinguin una gran 

resistència a la congelació. En el cas que l'aigua es geli en l'interior del tub, l'augment 

del volum no provocarà el trencament del tub a causa de la flexibilitat del mateix. 

Posseeix un pes molt reduït, fet que suposa el fàcil maneig  i un gran avantatge per a la 

instal·lació en zones difícils.  

Aquestes característiques fan del PE un material apropiat per a la conducció d'aigua 

potable. 

Finalment tenim el Polibutilè com a material plàstic també utilitzat en les 

conduccions de pressió. Cada cop està més present en tot tipus de construccions, 

prenent una gran avantatge respecte al polietilè i encara més al coure, ja que no són 

comparables ni en cost econòmic ni en facilitat i rapidesa de muntatge.  
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Posseeix un alt nivell de resistència al esforç sota tensió aplicada de forma contínua 

sobre llargs períodes de temps, resisteix als atacs químics al mateix temps de compleix 

resistències d’inflamabilitat. 

 
Fig. 5.66- Canonades de Polibutilè. 

5.6.3 Drenatge. 

En tot drenatge existeix la canalització que recull l’aigua filtrada cap a la xarxa de 

clavegueram. Aquesta pot estar fabricada de PE (polietilè) o de PVC.  

El tub de drenatge de PVC presenta les següents característiques: 

- Lleugeresa. 

- Resistent al impacte. 

- Fàcil i ràpida col·locació en obra. 

- Perforacions per a la filtració de l’aigua. 

 

Les característiques que presenta un tub de drenatge de polietilè no disten molt en 

quant a diferència respecte les fabricades amb PVC. 
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Fig. 5.67- Tub de drenatge de Polietilè. 

En una instal·lació de drenatge el tub recull l’aigua de filtració d’una làmina nodular 

de PP d’alta densitat (veure Fig.: 5.68) i una làmina geotextil filtrant de protecció (veure 

Fig.: 5.69). Resistent als àlcalis, àcids, olis i dissolvents. Imputrescible, no es deteriora 

amb el pas del temps, i té una excel·lent resistència a la compressió. 

 

 

 

 

 

             Fig. 5.68- Làmina nodular de PP d’alta densitat. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.69- Làmina Geotextil de PE. 

Fig. 5.70- Mur de contenció  

amb làmina de drenatge. 
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5.6.4 Canals. 

Dins del camps dels materials plàstics torna a ser el PVC el més emprat per a la 

seva fabricació. La seva funció és única però de gran importància: recullen, canalitzen i 

evacuen l’aigua, mitjançant la instal·lació dels canals connectats a un baixant. 

Els sistemes de canals mitjançant aquest material en comparació amb els de metall 

(en desús) compten amb avantatges com la resistència i la durabilitat, ja que el PVC és 

invulnerable a la corrosió, no es deforma, les seves unions permeten la dilatació i 

contracció dels perfils enfront els constants canvis de temperatura.  

Mitjançant l’extrusió s’aconsegueixen diferents perfils: circulars, quadrats, 

rectangulars, trapezoïdals, etc. I peces d’unió com colzes, unions, desaigües, etc. 

Mitjançant el mollejat. (Veure Fig.: 5.71) 

 
Fig. 5.71- Perfils i peces de PVC per a canalització exterior d’aigua. 

 

 
Fig. 5.72- Aplicació en obra de canal de PVC. 
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6. PAVIMENTS PLÀSTICS. 

En construcció s’entén al paviment com a capa superior de material d’acabat que 

cobreix la superfície del sòl; reunint les propietats de planeitat i resistència al desgast. 

6.1 PAVIMENTS SINTÈTICS. 

Quant parlem de paviments sintètics ens referim a aquells formats per làmines 

(capes) flexibles i semi-flexibles obtingudes a partir de barreges de resines, càrregues, 

pigments i additius.  

Són làmines flexibles les fabricades a partir de resines termoplàstiques; com poden 

ser el PVC, cautxú o les resines de poliuretà, obtingudes per laminació continua i 

calandratge. Les làmines semi-flexibles són totes aquelles fabricades amb resines 

termostables, estratificades i premsades a alta pressió.  L’altra modalitat és la que se 

subministra en estat líquid-pastós en la que s’ha de procedir a la barreja dels 

components i/o catalitzadors  abans de la seva aplicació. 

Tot i les seves característiques comunes dins de la denominació de paviment 

sintètic podem diferenciar-ne tres tipologies: 

 

 Paviments de resines. 

 Laminats de Cautxú. 

 Estratificats (HPL). 

 

6.1.1  PAVIMENTS DE RESINES. 

Es defineixen com a paviments flexibles o semiflexibles, de resines termostables, 

amb l’addició d'estabilitzadors i de reforç de fibres minerals i pigments. Poden ser 

homogenis en tot el gruix (només resines) o heterogenis (incorporar càrregues de 

partícules incrustades sòlides i altres capes com a base o protecció). 
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Són coneguts amb el nom comú de paviments industrials, ja que el seu àmbit  

d’aplicació més usual és en edificis per a industries mecàniques, químiques, 

alimentàries i de serveis generals com són els laboratoris, els magatzems, els 

aparcaments, els centres comercials, etc.  

L’àmbit d’aplicació d’aquests paviments industrials és tant per a interiors com per a 

exteriors, atenent sempre als seus components en funció de la seva localització. 

Aquests tipus de paviments han de suportar esforços produïts per les càrregues de 

tràfic, han de garantir altes resistències mecàniques i químiques, durabilitat, continuïtat 

del paviment, higiene i fàcil neteja, impermeabilitat i acabat estètic, entre altres 

característiques.  

Aquests paviments estan preparats per a complir els requeriments específics que 

se’ls hi exigeix. 

• Resistència mecànica al desgast. 

• Resistència al impacte. 

• Resistència química.  

• Temperatura. 

• Higiene i facilitat de neteja. 

• Propietats antilliscants. 

• Permeabilitat als líquids. 

• Resistència al foc.  

• Propietats conductives i antiestàtiques. Rapidesa de reparació. 

• Capacitat de reparació de fissures. 

• Absorció del soroll. 

• Resistència al desgast.  

• Condicionaments estètics. 

Cal, abans de la seva aplicació, tenir en compte el tipus de naturalesa del suport. 

Ha d’indicar-se l’ús al que estarà sotmès el local en qüestió (l’espai en que s’aplica el 

paviment). També s’ha d’indicar la situació de les juntes estructurals així com la posició 

dels punts de desaigüe. 
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Per al disseny d'aquest tipus de paviments han de tenir-se en compte quatre 

aspectes fonamentals: 

• Estimació de la vida útil. 

• Requeriments d’ús. 

• Acabat superficial. 

• Detalls constructius 

Es recomana, en el moment de procedir a l’aplicació del paviment, tenir en compte 

una sèrie de factors que poden afectar a les característiques finals del paviment. Els 

controls a realitzar són: aire, humitat del suport, càlcul de la temperatura de rosada 

(sabent que la temperatura hauria d’estar 3ºC per sobre de la temperatura de rosada), 

assaig de cohesió superficial, assaig de resistència a compressió i assaig de porositat. 

També és molt important seguir les instruccions del fabricant pel que fa a l’emanació 

de gasos d’alguns productes durant la seva aplicació, per poder actuar en 

conseqüència. Cal protegir-se la pell i les mucoses durant la seva aplicació. 

El suport en el que s’aplicarà el paviment ha de reunir unes condicions concretes.  

En superfícies noves de formigó o morter s’ha d’eliminar la capa superficial fins 

aconseguir un suport amb l’adherència necessària. En canvi, en superfícies existents 

s’ha de netejar el suport de totes les possibles impureses. L’eliminació d’aquestes es 

pot fer mitjançant medis mecànics com l’escarificat, el granallat, l’escatat i el xorrejat de 

sorra o aigua a alta pressió. 

L’escarificat consisteix en el fressat mecànic del suport amb una màquina 

escarificadora, que va rasurant el suport amb unes puntes de Carbur de tungstè fins 

arribar al nivell desitjat. 

El granallant consisteix amb el xorrejat de la superfície amb granalla, de diferents 

mides, tipus i quantitats, fins a aconseguir la superfície desitjada. 

L’escatat consisteix en el rasurat de la superfície del suport amb una màquina 

d’escatar (“lijadora”). 
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El xorrejat de sorra consisteix en projectar sobre el suport un xorro de sorra de sílice 

amb un compressor de cabal variable, en funció de la distància al suport. La 

granulometria de la sorra està compresa entre 1 i 2 mm. 

 L’ús d’aigua a alta pressió consisteix en projectar, sobre el suport, aigua a una 

pressió mínima de 150 atm. mitjançant una maquinària i accessoris adequats  i una 

pressió controlada amb manòmetre. 

Desprès d’aquests tractaments cal reparar els desperfectes que es puguin apreciar 

en la superfície del suport; és a dir la part superior d'un forjat, d’una llosa o d’una 

solera.  

Una opció és la d’aplicar una capa de compressió de formigó que regularitza la 

superfície. Sobre aquesta, es pot posar un morter de recrescut per a enterrar-hi tubs 

d'instal·lacions i arribar a la cota necessària d'altura. Aquest morter està additivat per a 

assolir unes qualitats mínimes, en un grossor d'entre 4 i 9 cm. 

En naus industrials i exteriors, simplement es fratassa la capa de compressió, 

formant un llit de ciment d'uns 2-3 cm de grossor com acabat, i formant juntes de 

contracció, fins i tot en els punts singulars. 

Normalment es decideix el sistema de revestiment una vegada feta la regularització 

sobre el forjat, però existeix una segona opció per a la regularització de la superfície del 

suport; una capa molt més fina, que té una resistència més elevada, minimitza les 

fissures, evita les esquerdes i serveix de base per al revestiment continu. 

Es poden aplicar directament sobre la capa de compressió, i s'utilitzen per a 

regularitzar desnivells i irregularitats a partir de 3 mm. Cal tenir en compte, que una 

capa de regularització d'alta resistència se sol posar en un grossor d'entre 5 i 13 mm, 

amb un cost més elevat. Aquests materials són els morters auto-anivellants en base 

ciment, modificats amb polímers i amb àrids molt seleccionats. Tenen la retracció 

compensada perquè no apareguin fissures, i serveixen per a reparar, anivellar, allisar, i 

com a capa d'alta resistència prèvia al revestiment continu.  
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Fig. 6.01-Capa de morter auto-anivellant . 

Generalment s'adhereix sobre qualsevol tipus de material de construcció, però en 

cas contrari es pot prescriure un producte de pont d'unió, o algun tipus de preparació  

específica del suport. Aquest s'haurà de trobar amb el porus obert, lliure de pols, 

grasses i altres tipus de revestiments, i se saturarà d'aigua la nit anterior a l’aplicació 

del paviment. 

En paviments humits, es poden utilitzar morters auto-anivellants en epoxi-ciment, 

que actuen de barrera de vapor. La humitat pot aixecar un revestiment continu o 

disminuir-ne la seva resistència. Quan la regularització necessària sigui inferior a 3-4 

mm, es poden emprar directament els auto-anivellants epoxis, com a revestiment 

continu (veure fitxa de paviments epoxi pàg. 211, ANNEX I ). Només és possible, si hi 

ha una absència total d'humitat. També s'han d'efectuar juntes de contracció segons 

les indicacions del fabricant, que pot variar entre els 20 i els 40 m2. Aquestes juntes 

poden emplenar-se amb massilla de poliuretà de mòdul d'elasticitat compatible amb 

qualsevol tipus de revestiment , amb massilla epoxi flexible, o amb morters elàstics. 

 
Fig. 6.02-Juntes de dil·latació amb massilla de poliuretà . 
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Un cop preparada la base s’aplica el revestiment continu que farà de paviment. 

Bàsicament, el sistema de revestiment té 3 parts diferenciades:  

• Imprimació  

• Revestiment o cos intermedi 

• Segellat (acabat) 

La imprimació fixa el revestiment al suport i actua en profunditat, consolidant el 

porus del suport, protegint aquest i fent-lo estanc. Les imprimacions seran epoxídiques 

sempre que sigui possible; la consolidació, l'ancoratge i les resistències a l'alcalinitat 

dels morters és molt superior. En exteriors poden ser poliuretàniques.  

El revestiment o cos intermedi és la capa de revestiment que reforça la capa de 

penetració de la imprimació. Pot estar integrada en la mateixa imprimació, i fins i tot 

servir de segellat. Pot ser un vehicle aglutinant i constar de diverses capes. També 

existeixen acabats altament decoratius basats en microciment i altres sistemes. 

El segellat és la capa que finalitza el sistema de revestiment actuant com a  acabat 

de tot el conjunt complint amb les especificacions que requereixen els paviments. 

Un cop aplicat el paviment cal adoptar una sèrie de mesures per garantir-ne l’acabat 

ja que el possible perill de ratllat, la pèrdua de lluentor i l’embrutiment greu dels 

paviments es dóna en les primeres setmanes de vida. Un paviment, ja endurit al 100%, 

té unes qualitats mecàniques superiors que li permeten mantenir un aspecte 

immillorable al pas del temps. 

Les resines requereixen generalment al voltant de 4 setmanes per al seu complet 

enduriment a una temperatura i humitat ambient de 20ºC i 60% d'humitat relativa i són 

més sensibles als esforços mecànics i químics en aquest període de temps. És, per 

tant, molt important la cura que se li doni al paviment en aquest període per a poder 

disposar d'un acabat impecable. 

Aquests paviments arriben en les primeres 48 hores el 90% de les seves 

característiques mecàniques i de resistència química, a la temperatura i humitat 

descrites anteriorment. El fred, amb temperatures inferiors a 10ºC pot paralitzar el 
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procés d'enduriment (hi ha productes especials per a endurir a 0ºC). En tot cas a 10ºC 

el temps d'enduriment es pot multiplicar per 2,5. La humitat superior al 60% combinada 

amb fred pot ocasionar pèrdua de lluentor i blanqueig i també retarda i pot arribar a 

impedir l'enduriment. 

Cures de les primeres 48 hores: 

• Mantenir la temperatura dels locals per sobre dels 17ºC; idealment a 25ºC. 

No és recomanable tampoc pujar per sobre d'aquesta temperatura. 

• No trepitjar el paviment ni realitzar treballs en els locals tractats. 

• Evitar totalment les goteres, els vessaments de líquids i la humitat en aquest 

període. La humitat i l'aigua blanqueja les resines. 

• Mantenir ventilat el local en el cas de resines sense dissolvents i molt ventilat 

en el cas de resines a  base d’aigua. 

• No rentar, netejar o tractar el paviment amb motiu de neteja o qualsevol altre. 

Cures de la primera setmana: 

• Mantenir la temperatura dels locals per sobre dels 15ºC. 

• No realitzar treballs de pintura o construcció en els locals tractats. 

• Netejar només amb aigua i sense esforços mecànics abrasius. 

• Protegir de l'abocament de pintura, cola o líquids que assequen ja que poden 

mesclar-se amb la resina i ser gairebé impossible la seva neteja o extracció. 

• Protegir el paviment amb cartrons, plàstics o paper. 

• Evitar els cops o caiguda d'objectes sobre el paviment. 

Cures del primer mes: 

• Mantenir la temperatura dels locals per sobre dels 15ºC.  

• Protegir el paviment amb cartrons, plàstics o paper si es realitzen treballs 

sobre el mateix.  

• Utilitzar el paviment amb cura. 

• No utilitzar àcids o bases per a la neteja del paviment, només detergents i 

aclarir bé. 
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Cures posteriors: 

• Es recomana aplicar una cera acrílica des del principi.  

• Evitar el contacte amb dissolvents forts, àcids orgànics de mitja concentració, 

àcids inorgànics concentrats, etc.  

• En el cas de pèrdua de lluentor per l'ús en paviments llisos es pot realitzar 

una operació de neteja i polit consistent en: neteja enèrgica amb 

desincrustant específic i màquines polidores rotatives, aclarits i aplicació 

d'una cera acrílica. 

• Evitar exposar el paviment a calor forta de forma permanent. No llançar 

cigarrets sense apagar sobre el paviment.  

 

Precisament degut a la gran varietat de requeriments exigits i de condicions d'ús el 

mercat s’ha vist obligat a oferir una àmplia gamma de solucions.  

 

Actualment diferenciem  aquest tipus de  paviments: 

 

- Paviment de resines epoxi. (Veure fitxa pàg. 211, Annex I) 

- Paviment de resines de metacrilat. (Veure fitxa pàg. 213, Annex I) 

- Paviment de resines aciríl·liques. (Veure fitxa pàg. 215, Annex I) 

- Paviment de poliuretà. (Veure fitxa pàg. 217, Annex I) 

 

 

 

6.1.2  PAVIMENTS DE CAUTXÚ. 

Aquesta tipologia de paviments reuneix les mateixes característiques que l’anterior 

en quant a presentació, qualitats, amb la diferència de la seva posta en obra i la de 

tenir una matèria prima diferent; el cautxú; ja sigui en el seu estat natural o artificial, 

però sotmès a la transformació elastomèrica corresponent. 
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Les fotografies que s’exposen a continuació mostren des del procés d’obtenció de la 

matèria prima del cautxú fins al producte acabat del paviment passant pel seu procés 

de transformació. 

 

 

 
Fig. 6.03- Ficus elàstica, l’arbre del cautxú. 

 

L’arbre del que s’obté el cautxú 

és el Ficus elàstics,  de la família 

de les moràcies. 

 

 

 
Fig. 6.04- Sistema d’extracció de la sàvia. 

Es pot extreure la sàvia dels 

arbres durant vint anys a partir 

dels cinc anys d’edat d’aquests. 

Hi ha diferents sistemes per 

extreure la sàvia dels arbres; el 

més utilitzat  és el del gravat d’un 

camí en l’escorça de l’arbre per 

on va lliscant la sàvia. 
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Fig. 6.05- Cautxú en estat natural. 

 

La sàvia de l’arbre del cautxú va 

lliscant fins a dipositar-se en un 

recipient. 

 

 

 
Fig. 6.06- Magatzem de cautxú. 

 

La sàvia, ja denominada cautxú 

natural es deixa secar i 

s’emmagatzema en farcells a 

punt per a ser tractat. 

 

 

 
Fig. 6.07-Restes de pneumàtics de cautxú. 

 

El procés més habitual és el de 

mesclar cautxú natural amb 

cautxú reciclat, provinent 

majoritàriament de pneumàtics 

vells, per a l’obtenció de 

productes de cautxú. 
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Fig. 6.08-Blocs de cautxú. 

 

Un cop mesclat el cautxú natural 

amb cautxú reciclat passen per 

un procés de transformació del 

que s’obtenen blocs de cautxú 

aptes per a la producció. 

 

 

 
Fig. 6.09-Maquinària de creació de làmines de cautxú. 

 

Un cop obtinguda la mescla de 

cautxú, el bloc passa a 

transformar-se, per mitjans 

mecànics, en un làmina de pocs 

mm d’espessor. 

 

 

 
Fig. 6.10-Estampació de relleu en làmina de cautxú. 

 

Mitjançant motlles es dóna 

l’acabat desitjat a la làmina de 

cautxú. 
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Fig. 6.11-Rotlles de revestiment de cautxú. 

 

Un cop acabat el procés 

s’embalen en format de rotllo per 

a la seva distribució i 

comercialització. 

 

 

Aquest tipus de paviment es presenta en làmines d’una o de dues capes. La capa 

superior o única en el seu cas és la de color o amb relleu, la que està exposada al 

desgast. La capa inferior és de major espessor amb un color blanc-grisós, característic 

de la goma. Per una part serveix de suport a la capa de desgast i per l’altre de 

superfície per a la seva fixació al sòl. 

En funció del sistema de fixació que utilitzin es pot establir la primera diferenciació 

d’aquests materials. Generalment són dos sistemes; el paviment pot portar en la 

superfície de fixació unes patilles d’anclatge, que queden fixades sobre una capa de 

morter de pòrtland (veure Fig.: 6.12), o bé aquesta superfície és completament llisa i es 

fixa al terra amb un adhesiu especial, dissolució de cautxú o un adhesiu a base de 

neoprè (veure Fig.: 6.13).  

En la pàgina 223 de l’annex I es complementa la informació sobre la col·locació, 

característiques, propietats, etc, d’aquest tipus de paviment. 
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Fig. 6.12-.Paviment de cautxú amb fixació per patilles d’anclatge. 

 

 
Fig. 6.13-. Paviment de cautxú amb fixació per adhesiu. 

 

Una altra modalitat d’aquest tipus de paviments és el format amb grànuls de cautxú 

reciclat, ja sigui continu o en format peça (veure Fig.:6.14). És un producte ecològic en 

el que un 90% dels seus components són restes de cautxú reciclades; s’utilitza EPDM 

en la part inferior del paviment, oferint un acabat molt més esponjós i una trepitjada 

més suau mentre que la part superior està composta de grànuls de cautxú procedents 

de pneumàtics seleccionats en desús.   

Aquest tipus de paviment està especialment dissenyat per a exteriors tot i que cada 

vegada més se li dona un ús per a espais interiors. Les localitzacions més habituals 

són, per exemple: parcs infantils, guarderies, hostaleria, piscines, jardins, zones 
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esportives, col·legis, càmpings, urbanitzacions, terrasses, parcs aquàtics, etc. La seva 

aplicació ve marcada per la necessitat de garantir la seguretat dels espais, ja que al 

tractar-se d’un paviment porós evita relliscades i redueix els danys ocasionats en cas 

de caigudes. 

 
Fig. 6.14-. Paviment de cautxú per peces. 

 

Les seves principals característiques són: 

• Amortiguació i absorció d’impactes. 

• Elàstic 

• Permeable a l’aigua (seca ràpidament) 

• Antilliscant 

• Resistent a les condiciones climatològiques adverses 

• Bona estabilitat dimensional 

 

Dins la gran varietat de format de peces que ofereix el mercat aquestes poden ser, 

per posar un exemple, de 50 x 50 cm com de 100 x 50cm, en funció de les mides del 

motlle i amb diferents grossors, 6, 4, 2 cm. Cal tenir en compte però que el gruix mínim 

per a poder dotar a la peça del drenatge incorporat en la part inferior, el qual permet 

una evacuació ràpida de l'aigua, és de 4 cm. 
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El gràfic següent mostra els diferents formats que ofereix una casa comercial 

escollida a l’atzar entre moltes d’altres, en la que la varietat de formats és proporcional 

a la dels colors.  

  
Fig. 6.15-. Formats comercials de peces de cautxú per a paviment. 

 

L’altre opció és la de recórrer al format continu. Aquest està format per una capa 

d’imprimació a base de poliuretà,  una primera capa de grànuls de cautxú reciclat 

barrejats amb un lligant, l'espessor varia segons l'altura de caiguda que es desitgi 

esmorteir. Sobre la capa anterior s'instal·la una nova capa de grànuls de EPDM 

d'acabat porós, barrejat amb un lligant de poliuretà, el seu aspecte és granular i amb 

porositat.  

Aquest sistema ofereix l’avantatge de poder crear dibuixos o motius a l’hora 

d’executar el paviment. 

  
Fig. 6.16-. Estesa de  grànuls de EPDM durant el procés d’aplicació del paviment continu. 
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Pel que es refereix a la seva instal·lació:  

• El sòl on es vol instal·lar el paviment de cautxú ha d'estar llis, ferm, net i sec. 

• Pot col·locar-se sobre superfícies de qualsevol material de construcció: sorra 

premsada, asfalt, formigó, rajoles, etc. sempre que aquestes estiguin 

perfectament anivellades i compactades. 

• Per a la fixació de les lloses s’aplicaran diversos punts d’adhesiu en les 

puntes de cada llosa. És possible la col·locació de les lloses sense la 

necessitat d’aplicar-hi adhesiu ja que el seu pes fa que l'aixecament 

d’aquestes sigui molt difícil. 

• L'adhesiu aconsellat per a fixar el paviment de cautxú haurà de ser de 

poliuretà (per les seva resistència a les inclemències del temps i la 

temperatura) i caldrà seguir les instruccions del fabricant per a assegurar-ne 

una millor adherència. 

• S'han d'alinear les peces amb precisió i exercir pressió sobre totes elles, 

posant especial atenció a les vores i als cantons. 

• A causa de la permeabilitat de les llosetes, el lloc d'instal·lació ha de constar 

d'un sistema de drenatge de l'aigua. 

• Es recomana no trepitjar la zona on s'hagi instal·lat el paviment fins a 

transcorregudes 24 hores. 

Veure fitxa pàg. 225 de l’annex I. 

 

    
Fig. 6.17-. Diferents aplicacions i formats. 
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6.1.3  PAVIMENTS ESTRATIFICATS. 

Tal i com el mateix nom indica es tracta de paviments formats per diverses capes de 

material plàstic. 

Paviments de PVC. Són homogenis quant es tracta d’un revestiment obtingut per 

calandratge d'excel·lents prestacions d'ús. La seva construcció homogènia i monocapa 

garanteix la permanència del disseny sigui quina sigui la seva intensitat d’ús. Els 

Heterogenis són una col·lecció de revestiments vinílics sobre un suport de PVC 

concebuts per a adaptar-se a tot tipus de necessitats d'ús amb una gran aspecte 

decoratiu. Limiten l'adherència de la brutícia i simplifica el manteniment, aconseguint un 

important estalvi en els costos del manteniment futur. Es presenten en rotllos i en 

peces, amb diferents dissenys, qualitats, resistències i espessors. 

Dels varis sistemes que s’utilitzen per a la seva fabricació, el més generalitzat 

consisteix en disposar varies làmines de clorur de polivinil, PVC, unides íntimament 

entre sí (heterogenis). La seva estructura interna està formada per: 

• Capa superficial. Adherint plastificants i estabilitzants, amb un tractament de 

calor per formar un cos únic, se li atorga al material condicions de durabilitat i 

resistència superior a 15.000 voltes IP(AC5) en el test Taber que el fa 

adequat fins i tot per a l'ús en llocs de tràfic comercial molt intens.  

• Capa Decorativa: Pigmentada o amb motius decoratius.  Làmina que aporta 

la bellesa i fidelitat de la fusta natural, les pedres o la ceràmica, en funció de 

l’acabat que se li doni al material. S'utilitzen decoratius d'ampli 

desenvolupament per a evitar la sensació d'excessiva repetició del disseny. 

• Base vinílica: Capa fabricada en PVC que dóna cos al paviment, però que 

alhora li dóna un espessor mínim, lleugeresa i flexibilitat. Excel·lents qualitats 

aïllants, insonoritzants i enfront de la humitat i líquids.  

Les diferents capes de PVC que formen aquesta tipologia de paviments s’obtenen a 

partir del calandratge de la matèria prima, que posteriorment es dobleguen mitjançant 

pressió i calor. Per aquells revestiments amb superfície ornamental, la capa superior és 
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sotmesa, després del calandratge, a un procés d’estampació i/o gravació per a la 

obtenció de relleu.  

Es un material molt lleuger; de 3 a 5 Kg per m2  amb espessors que no superen els 

3mm. Ofereix una alta resistència als àlcalis i dissolvents. No es inflamable. Són uns 

paviments silenciosos, antilliscants i imputrescibles. No envelleixen ni es quartegen.  

El PVC és un material totalment higiènic i antial·lèrgic, recomanat per a aquelles 

zones que requereixin d'exigents condicions sanitàries, espais públics, guarderies, 

hospitals, cuines, banys, habitacions d'hotel, etc... Arriba al nivell màxim 0 en les 

proves antibacterianes. 

Posseeix una alt poder antiestàtic i no és perillós en el cas de descàrregues 

elèctriques.  

Es tracta d’un tipus de paviment resistent a l’acció dels raigs ultraviolat emesos pel 

sol i pot romandre en servei en interiors en condicions d'ús normals aproximadament  

15 anys. En les proves de solidesa a la llum medides en l'escala de Blaves norma EN 

438/2.16 que dóna valors des de 1 per a la mínima resistència fins a 8 per a la màxima 

s'obté un valor mig de 7 ; fet que permet afirmar que el paviment de PVC ofereix una 

alta estabilitat  de cos i de color enfront de l'acció que provoca la radiació solar (raigs 

UV). 

MATERIAL RESULTAT MATERIAL RESULTAT 
95% alcohol etílic 0 70% àcid nítric 1 

pasta de ciment 0 96% àcid nítric 1 

10% amoníac 0 Clorur de metil 2 

Llet 0 Salsa de soja 0 

5% àcid acetil 0 Oli de soja 0 

5% hidrocarburs 0 Lubricant 0 

Querosè 0 Cafè 0 

Oli de sèsam 0 Te 0 

Acetona 2 Ketxup 0 

0- Sense efecte  1- Taca lleugerament   2- Estovament superficial 
 

Fig. 6.18-. Taula de resistències químiques dels paviments de PVC. 
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La resistència a la majoria d’agents químics comuns domèstic i agents ambientals 

comuns és bona. Això és degut tant a la resistència de la capa superficial com de la 

base vinílica d'alta qualitat. Les proves efectuades conforme a la norma KSM 3802.6.10 

amb 24 hores d'exposició donen els resultats que es mostren en la taula exposada 

anteriorment (veure Fig.: 6.18).  

El PVC és un material altament ignífug i de baixa emissió de fums.  

És un paviment compost per materials sense efectes nocius sobre el medi ambient , 

ni en la seva producció, ni en la seva utilització posterior; no existint en la seva 

composició metalls pesats ni tòxics. A més, és un material reciclable al final de la seva 

vida útil. Tot això s'aconsegueix gràcies a l'alta qualitat de les matèries primeres base i 

el procés de producció exclusiu d'alta tecnologia. 

Degut a la seva capacitat aïllant i insonoritzant és molt apropiat en aquells llocs on 

es desitja evitar el soroll excessiu de passos al caminar p. ex. hotels, hospitals, etc.  

La seva condició de material plàstic el fa imputrescible. 

El vinil, matèria primera base dels paviments de PVC, com la majoria de materials, 

sofreix un procés de dilatació i de contracció a causa de la variació de la temperatura 

ambiental. Aquestes variacions es valoren en aproximadament  ±0,3% per a variacions 

de ±2ºC entorn a la temperatura de referència de 20ºC. Aquestes dilatacions i 

contraccions són inevitables, però s'aconsegueix fer-les bastant imperceptibles seguint 

els següents procediments a l’hora de la seva aplicació: 

• Deixar en tot el perímetre de la instal·lació un espai de dilatació de 1 a 5 mm fins 

a la paret o objecte fix més proper (es dissimula mitjançant el sòcol) i una junta 

de dilatació cada 20 metres lineals d'entre 1 i 5 mm. Aquestes juntes de dilatació 

es tapen amb un perfil estàndard plàstic, metàl·lic o de fusta. En qualsevol cas 

és convenient efectuar el càlcul individualitzat de la instal·lació sobre la base 

dels coeficients de dilatació esmentats i les dimensions concretes de la 

instal·lació. Així mateix s'ha de considerar que el substrat o subsòl també tenen 

dilatacions i contraccions. S'haurà de deixar juntes de dilatació en el paviment 

seguint per damunt les juntes de dilatació que existeixin en el subsòl o substrat. 
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Un dels majors inconvenients d’aquest tipus de material són les patologies que se’n 

deriven de la seva mala col·locació. La més usual és el desenganxat de les puntes i/o 

vores de les peces; degut a una col·locació amb adhesiu insuficient, per la formació de 

bosses d’aire o per humitats en el terra. Es poden evitar segellant les puntes amb un 

cordó de PVC soldat. És possible també corregir les humitats recorrent a bons aïllants 

capaços de resoldre l’inconvenient com pot ser la col·locació d’una capa d’asfalt fos i 

endurit, amb un espessor de 4 a 5 mm.  

 

 
6.19- Paviment de PVC en peces. 

 

Pel que fa al manteniment d’aquest tipus de paviment no requereix cap atenció 

especial més que els cuidats usuals d’un paviment: 

1. Per a permetre que els adhesius aplicats guareixin, s'haurà de restringir el 

tràfic i no col·locar mobiliari damunt d'un paviment acabat d'instal·lar fins a 

com a mínim 24 hores després de la instal·lació. A més, cal deixar passar 
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almenys 3 dies després de la instal·lació, abans de rentar el paviment acabat 

de col·locar.  

2. Al moure mobiliari pesat s’ha d’evitar fregar el paviment per a no causar 

marques o talls.  

3. La cera del mobiliari i/o les bases de goma d'aquest poden deixar taques en la 

superfície del paviment al cap d'un període llarg de temps. Cal verificar la 

base del mobiliari per a assegurar que estigui neta abans de col·locar-la 

damunt d'un paviment nou.  

4. L'aplicació d'una cera superficial depèn de la utilització que se li doni al 

paviment. En condicions de tràfic intens s'ha de retirar i tornar a col·locar cada 

un o dos mesos, mentre que en les condicions habituals d'ús domèstic, només 

serà necessari realitzar-ho cada sis mesos aproximadament. 

5. Per a eliminar la brutícia i la cera no es poden utilitzar dissolvents forts o 

detergents habituals d’ús domèstic. Cal utilitzar productes per a eliminar la 

cera i netejadors que continguin aigua alcalina comuna.  

6. Per a una neteja de superfície serà suficient amb una baieta ben escorreguda 

simplement humida i qualsevol tipus de producte de rentat de paviments 

neutre diluït en aigua. En el cas en que el paviment estigui encerat la neteja 

habitual es pot realitzar amb un aspirador apropiat per a sòls durs i/o un drap 

de pols sec solen ser suficients. Per a una neteja més profunda utilitzar el 

mateix procediment que per a la neteja inicial. No utilitzar mai màquines de 

neteja a vapor ja que la calor afectaria a la superfície i adhesió del paviment. 

L’escatat, envernissat i/o polit de la superfície del paviment n’alteraria les 

seves característiques i podria danyar-lo. 

 

Els anomenats paviments vinílics no són res més que paviments de PVC. Durant 

anys, la connotació de la paraula de pvc (policlorur de vinil) no era precisament ben 

acceptada per al públic; és a dir per als consumidors de paviments. D’aquesta manera 

el món empresarial i comercial d’aquest sector van anar imposant, mica en mica, el 

nom de revestiments vinílics per a paviments de PVC.  
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6.20- Paviment vinílic, o de PVC. 

 

En la pàgina 227 de l’annex I es complementa la informació sobre la col·locació, 

característiques, propietats, etc, d’aquest tipus de paviment. 
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6.2 PAVIMENTS LAMINATS NATURALS. 

Per la seva descripció aquests materials no formarien part de la família de 

paviments plàstics, tot hi això s’ha considerat la seva inclusió dins aquesta monografia 

per aclarir-ne la seva classificació a través d’una breu explicació 

Són làmines flexibles obtingudes a partir de pols o grànuls naturals aglomerats amb 

o sense participació de resines naturals, càrregues, pigments i additius. 

Trobem dos subtipus: 

• Laminat de linòleum. 

• Laminat de suro. 

L’existència o no, en la composició d’aquest tipus de paviment d’algun tipus 

d’adhesiu o material aglutinant no els converteix en paviments plàstics. Dins la seva 

composició pren molt més protagonisme l’origen natural de la seva matèria prima, com 

el linòleum i el suro, que la d’altres components i pera quest motiu se’ls classifica com a 

paviments laminats naturals. 

 

6.2.1 Laminats de linòleum. 

Es tracta d’un paviment a base d’un laminatge homogeni i monocapa obtingut a 

partir d'una barreja d'oli de llinassa oxidat, farina de fusta i suro, armadura de jute, pols 

d’origen petri i pigments. 

Actualment és un dels paviments més econòmics és el linòleum. Fet que ha 

contribuït a l’augment de la seva aplicació. El seu ús en interiors és bastant recent, ja 

que tradicionalment ha estat destinat als sòls d'instal·lacions esportives, d'aquí la seva 

impressionant resistència i durabilitat.  
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Oli de llinassa. S'obté premsant les llavors del lli. És la 

matèria primera més important en la fabricació del linòleum i 

dóna origen al seu nom. Durant segles, l'oli de llinassa s'ha 

emprat per a moltes aplicacions, des de cuinar fins a alleujar 

un refredat. 

 

 

 

 

Resina. S'obté del pi emprant un mètode que no perjudica el 

seu creixement. Proveeix l'agent que aporta flexibilitat al 

linòleum. Juntament amb l'oli de llinassa, la resina dóna al 

linòleum la seva exclusiva combinació de resistència i 

flexibilitat. 

 

 

Farina de fusta. s'empra perquè posseeix la propietat de 

cohesionar amb els pigments. Això atorga als nostres 

productes de linòleum el seu colorit i garanteix la solidesa del 

color a llarg termini. 

 

 

Farina de suro. S'obté de l'escorça de la surera de 

plantacions en països mediterranis. L'escorça es desprèn 

entre cada set i deu anys, sense danyar ni el cicle de vida ni 

la salut de l'arbre. 
 

 

Pedra calcària. Es troba per tot el món en grans quantitats. 

En forma de gra molt fi, és una matèria primera important per 

al linòleum. 

 

 

Colorants. Es creen emprant pigments orgànics ecològics. 

No contenen metalls pesats (com plom o cadmi) ni altres 

substàncies perjudicials, i no suposen una amenaça per al 

medi ambient. 

 

 

Jute. Es teixeix amb fibres de jute de plantes procedents de 

la Índia i Bangla Desh majoritàriament. El subministrament 

de jute, material abundant i reciclable, representa una bona 

oportunitat d'exportació per a aquests països en vies de 

desenvolupament. 

 

6.21- Taula de matèries primes del linòleum. 
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Les propietats del linòleum el col·loquen per davant d'altres tipus de material. En 

primer lloc, instal·lar sòls de linòleum és una tasca senzilla i no presenta els 

inconvenients d'altres paviments que requereixen una obra més complicada. D'altra 

banda, la carta de colors i acabats que presenta, permet escollir aquella tonalitat més 

d'acord amb els mobles o la pintura de les parets, adaptant-se a qualsevol idea 

decorativa que es tingui en ment.  

Entre altres aspectes, el linòleum destaca per la seva solidesa i fermesa enfront 

agents com el foc o els bacteris. Es tracta d'un material antiestàtic i molt resistent de 

cara al futur desgast que haurà de suportar. Les pitjors taques que es puguin imaginar, 

tals com l'oli o alguns tipus d'àcid, no ho espatllen. A més, la seva neteja no requereix 

grans esforços. 

Per a obtenir un paviment perfecte s’han de controlar atentament certs 

procediments i normes en el moment de la instal·lació. Els principals punts que han de 

tenir-se en compte són els següents: 

• Preparació del sòl. La instal·lació d'un paviment comença amb la preparació 

de la solera sobre la qual va a col·locar-se, que ha d'aparèixer seca, ferma i 

ben anivellada. Com materials per a aplanar el sòl existeixen els morters o 

les massilles. El sòl s’ha d'escatar, assecar i, si és necessari, 

impermeabilitzar-se amb dos fines capes del producte segellant. 

• Pla de col·locació.  Abans de començar la col·locació és important traçar un 

pla que prevegi tots els detalls del procés: l'espai on el producte serà 

instal·lat, els materials, les eines, etc. El producte ha de mantenir-se a una 

temperatura mínima de 17 ºC i, prèviament a la seva instal·lació, com procés 

d’aclimatació, els materials han de romandre en l'espai on serà instal·lat, 

almenys una nit sencera.  

• Traçar i tallar. Es distribueixi l’adhesiu per tota la superfície amb una 

escombreta o corró, primer en sentit transversal i després longitudinalment. 

La cola excessiva s’ha d'eliminar. Els marges sobrants de les tires de 

linòleum poden retallar-se. Quan l’adhesiu està encara humit, es col·loca la 

tira de paviment sobre i es pressiona amb força, especialment en els 

extrems. En alguns casos serà necessari passar un corró sobre el paviment, 
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primer transversalment i després longitudinalment. La cola que hagi pogut 

sortir a la superfície en les juntes s’haurà d’eliminar. Una vegada instal·lat el 

paviment, s'ha de procurar que l'habitació romangui ben ventilada, perquè 

l'adhesiu s'assequi uniformement. És convenient que el paviment no entri en 

servei fins que l’adhesiu no estigui completament sec, procés que 

normalment exigeix dos dies complets (48 hores). 

• Soldar. La soldadura de les tires de linòleum es fa per motius decoratius i/o 

higiènics. Quan l’adhesiu ja ha fraguat, es pot procedir a la soldadura de les 

tires del paviment. 

 

6.2.2  Laminats de suro. 

El suro és un producte natural, compost per cèl·lules mortes i aire, que s'extreu del 

tronc i branques de l’alzina surera (veure Fig.: 6.22). El material es troba en capes que 

es fan més gruixudes a mesura que l'arbre es desenvolupa. Aquest s'estén per la part 

occidental del Mediterrani, especialment en la Península Ibèrica. 

 

6.22- Alzina surera. 
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El suro aplicat com a revestiment per a sòls ofereix un paviment a base d’un laminat 

de partícules de suro aglomerades al vapor. Poden ser laminats sobre un suport de 

PVC que fa de sola i revestides d'un film protector. 

Abans de començar l’aplicació del paviment, és important comprovar que la 

superfície està completament llisa. En cas contrari, s’han de cobrir bé les esquerdes i 

imperfeccions. A més, ha d'estar neta i seca. Abans de fixar les plaques, cal decidir la 

seva disposició en funció del color, ja que, al ser natural, existeixen diferències en la 

tonalitat. 

Per a la instal·lació es requereixen eines bàsiques: peces de paviment de suro, 

cúter, brotxa o corró, martell i adhesiu. Cal medir la superfície de  l'habitació, ja que la 

primera peça ha de col·locar-se en el centre. Per a fixar-les, s'aplica l'adhesiu tant en el 

sòl com en el material. Es deixa assecar l’adhesiu durant uns segons i es col·loca el 

suro (adhesiu de contacte). El procés ha de ser meticulós, ja que una vegada 

instal·lades, les correccions resulten molt complicades. Per a una fixació perfecta, s’ha 

de realitza pressió amb un mall, amb cura de no danyar el revestiment. 

 

 

6.23- Paviment de suro. 
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Les plaques de suro sovint tenen una capa de vernís que protegeix de la humitat i 

evita que les taques perdurin. A l'hora de netejar-lo, cal seguir uns consells bàsics per a 

evitar destruir aquest recobriment. El procés de neteja bàsic consisteix en passar un 

drap humitejat amb aigua i sabó. No s’utilitzaran substàncies abrasives, ja que 

danyaran la protecció del paviment. 

Amb el temps, el vernís es deteriora. Per a recuperar el seu bon aspecte, caldrà 

escatar el suro i aplicar dues noves capes del producte, deixant un temps d'assecat 

entre ambdues. 
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6.3 PAVIMENTS TÈXTILS. 

Conegut amb el nom de moqueta. Es tracta d’un producte tèxtil que resulta 

d’entrellaçar o teixir una sèrie de fibres. Aquestes fibres poden ser d’origen natural, com 

la llana o el cotó, o d’origen artificial, com poden ser les de base acrílica, de niló o de 

polipropilè.  

En aquesta monografia només es tractaran les moquetes amb fibres d’origen 

artificial, ja que es classifiquen dins de la denominació de paviments plàstics. 

Les moquetes es poden classificar ens diferents tipus en funció de: 

- Pel seu format. 

- Pel la seva composició del pèl. 

- Pel tipus de pèl. 

- Per l’aspecte del pèl. 

- Pel seu sistema de fabricació. 

 

6.3.1  Moquetes segons el seu format. 

Atenent a la classificació segons el seu format les moquetes poden ser: 

Moquetes en peces. Habitualment de 50x50 cm. Les avantatges que presenten 

són: Fàcil d'instal·lar. Fàcil de manipular (aproximadament es ven en caixes de 20 

llosetes, que pesen uns 20 quilos). Permet accedir a sòls tècnics o calefaccions 

radiants. Permet canviar una peça deteriorada o bruta de forma individual. També 

presenta  desavantatges. Es noten les juntes o unions. No té tan bon aspecte com una 

moqueta en rotllo. Aquest material s'usa majoritàriament en oficines, però no en 

domicilis particulars ni en hotels.  

Moquetes en rotllo. Habitualment rotllos de 4 m. d'ample, pel llarg desitjat. 

Manipulació pesada i difícil a pisos alts (un rotllo de 4 m. d'ample per 25 m/l = 100 m2, 

sol pesar uns 200 quilos, i no cap en els ascensors). No permet accedir al sòl una 
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vegada instal·lada. Quasi no necessita unions o juntes. L'aspecte és molt millor. Són 

les moquetes que s'usen tradicionalment en domicilis o hotels.  

 

6.3.2  Moquetes segons la seva composició. 

Tan en format rotllo com en peces, i atenent a la classificació segons la seva 

composició la moqueta es pot classificar en: 

Sintètica "de qualitat". 100% poliamida o niló, que és el mateix. La fibra sintètica 

més "noble". Aspecte correcte. Resistència a l'ús molt bona. Neteja i manteniment 

correctes.  

Sintètica "econòmica". 100% polipropilè, o barreja de polipropilè i niló, o altres 

fibres sintètiques. Tal i com indica el seu nom el seu preu no és elevat. Aspecte, 

resistència regular. Un dels errors més comuns és el de denominar a aquest tipus de 

moqueta com a "acrílica" a una moqueta sintètica, tret que sigui de debò acrílica. 

L'acrílic és un tipus de fibra sintètica, com pot ser el niló o el polipropilè. Tots els acrílics 

són sintètics, però no tots els sintètics són acrílics.  

100% llana. No tot són avantatges. L’aspecte és excel·lent, la resistència a l'ús 

regular. Neteja i manteniment bons. Els preus poden variar en funció de la quantitat de 

la llana en grams i del tipus de llana.  

80% llana 20% niló. Degut a la seva combinació entre llana i niló ofereix el 100% 

dels avantatges del niló i el 100% dels de la llana, i això repercuteix en el seu preu que 

acostuma a ser bastant elevat. Resistència a l'ús excel·lent. Aspecte excel·lent. Neteja i 

manteniment excel·lents.  

La composició de les moquetes pot arribar a ser infinita en materials i en 

percentatges. La composició de 100% llana i la de 80 i 20% són les més usuals i 

comercials. 
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6.3.3  Moquetes segons el tipus de pèl. 

 Un cop teixida la moqueta presenta multitud de llaços en el seu entramat tèxtil.  Si 

es tallen aquests llaços s’obté una moqueta amb pèl i, si es deixen sense tallar el que 

s’obté és una moqueta amb “bucle”.  

Bucle. Resistent a l'ús. Normalment productes econòmics però resistents.  

Pèl tallat : Correspon al tipus de moquetes tradicionals. Aspecte agradable i 

confortable. També pot ser resistent, si la composició de pèl és l'adequada.  

Combinacions d'ambdós. Per a aconseguir aspectes decoratius. 

 
Bucle de superfície regular. 

 
Bucle de superfície desigual. 

 
Combinació de bucles i pèls. 

 

6.24- Taula tipus de moquetes. 
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6.3.4  Moquetes segons l’aspecte del pèl. 

Atenent a l’aspecte del seu pèl  les moquetes es classifiquen en: 

Llis completament. Ofereix  poca resistència a la brutícia. 

Jaspegat o "berber".Com un de llis, però que ja ve amb petites taques de disseny   

de fàbrica, pel que el fa més “sofert" o resistent a la brutícia. 

De dibuix : Amb dibuixos mes o menys grans, mes o menys moderns o tradicionals. 

Depèn de l'encertat del disseny o per a combinar amb una classe de decoració en 

concret, dissimulen més la brutícia i taques. 

 

6.3.5 Moquetes segons la seva fabricació. 

Les fibres que composen les moquetes poden anar teixides o punxonades, 

diferenciant dues grans famílies de moquetes. Es poden diferenciar també per 

l’existència o no d’un suport en el revers que pot ser vegetal, de làtex, de cautxú 

cel·lular o de poliuretà en espuma. 

Moquetes punxonades. La tècnica dels tapissos fets a mà ja només s’utilitza per 

als vertaders tapissos d’Orient. El teixit és el mètode més usual per  a la fabricació de 

catifes i moquetes però el nou mètode del “Tuffing” està prenent cada vegada més 

importància en la confecció de moquetes. El “Tuffing” consisteix en un procés semblant 

al del teixit en que les agulles de la màquina subjecten el fil en un cànyem sobre el que 

es fixa un primer fons (precoat) i una fina capa de làtex per a protegir els fils. Aquest 

revers se li afegeix un segon fons (secondary backing), un revestiment d’espuma, jute o 

fibres sintètiques. 

Poden definir-se com a un material compacte; les seves fibres, generalment de 

polipropilè, es creuen i s’entrellacen contínuament, formant una massa molt resistent i 

elàstica i inalterable a la compressió (veure Fig.: 6.25). És un material molt resistent a 

l’abrasió i de molt baixa conductivitat tèrmica i repel·leix l’aigua, amb un percentatge 

d’absorció d’aigua que no arriba al 0,005 %.  
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Fig. 6.25- Mostra comercial de moqueta sintètica punxonada. 

 

 

La seva col·locació es realitza sense adhesiu o mitjançant l’encolat del paviment 

sobre la superfície neta, llisa i seca, sense importar el tipus de material sobre el que es 

realitza el treball. Al existir les peces auto adhesives, aquestes tenen un sistema de 

col·locació encara més simple, ja que porten incorporat al dors un adhesiu, fet que 

permet suprimir el estendre l’adhesiu per sobre la superfície. Al tenir unes dimensions 

reduïdes permet una gran llibertat de moviment i facilitat per a combina peces de 

diferents colors.  

 

Moquetes teixides. També Axminster o Wilton. Bàsicament, el mateix sistema de 

fabricació que les catifes manuals que es fan des de fa milers d'anys, però en telers 

automàtics moderns. El fil de la superfície ("pelfa"), s'entrellaça amb el de base (ordit el 

fil longitudinal, i trama el transversal), formant un conjunt homogeni i de bona estabilitat 

dimensional. Son mes cares, perquè la fabricació és més lenta. 

Aquest tipus de paviment és molt  més pesat que l’anterior, 2 kg per m2, és molt 

més confortable; en part degut al seu espessor d’entre 7 i 10 mm, i el fet de portar 

incorporat un suport a base d’espuma o en PVC alveolar.  
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Fig. 6.26- Mostra comercial de moqueta sintètica teixida. 

 

Per a la seva fabricació s’utilitzen majoritàriament fibres de polipropilè o de niló; que 

per les seves característiques de resistència i confortabilitat les fan especialment 

adequades per a usar-les en paviments tèxtils (veure Fig.: 6.26). 

 

En la pàgina 229 de l’annex I es complementa la informació sobre la col·locació, 

característiques, propietats, etc, d’aquest tipus de paviment. 
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7. EXIGÈNCIES TÈCNIQUES PLANTEJADES ALS 
PAVIMENTS D'INTERIOR  

Cada vegada són més els organismes que demanen unes exigències tècniques als 

materials que intervenen en el procés constructiu, de la mateixa forma que cada 

vegada són més les exigències sol·licitades. 

Dins del procés constructiu d’acabats i revestiment trobem els paviments que, com 

a la resta de materials també se’ls hi demana el compliment de vàries condicions. 

 

 Aquests han de complir les següents exigències:  

1.- Comportament a la llum (solidesa, reflexió, color). 

2.- Comportament al foc (inflamabilitat, propagació de la flama, emissió de flama, 
emissió de fums).  

3.- Adequada conductivitat tèrmica (sòls radiants i/o refrigerants).  

4.- Resistència elèctrica.  

5.- Resistència mecànica (a la flexió, al punxonament, en el ratllat, al tràfic, a 
l'arrencada, al lliscament).  

6.- Comportament a l'aigua (absorció d'aigua, neteja). 

7.- Comportament biològic. 

8.- Absorció acústica. 

9.- Resistència química.  

 

 

 

 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 159

Pel que fa al paviment es consideren significatius els següents usos: (veure Fig.: 

7.01) 

A.- Ús privat, i ambient sec (< 10 persones / 12 hores)  

B.- Ús privat, ús i/o neteja humida (< 50 persones / 12 hores)  

C.- Ús públic, normal (< 1000 persones / 12 hores)  

D.- Ús tècnic, intens, tràfic rodat (< 5000 persones / 12 hores) 

 
 

Fig. 7.01- Diferents usos en paviments. 
 

La normativa que estableix els paràmetres i els valors d'acceptació o rebuig dels 

paviments es troba molt dispersa, no és homogènia ni està suficientment 

desenvolupada a pesar del intent de l’harmonització europea. Cada estat disposa de 

normativa pròpia pel que fa als assajos, la qual cosa fa difícil contrastar els valors 

assolits.  

Només alguns materials han desenvolupat normes específiques de producte com és 

el cas de la moqueta, la ceràmica, i el parquet. Pel que fa als paviments plàstics es 

comença a disposar de normatives específiques com la UNE-EN 685: 2007, 

Resilientes, textiles y revestimientos laminados para el suelo. Clasificación (veure figura 
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Fig.: 7.02), i la AEN/CTN-41 SC5 “Suelos para deportes” en el cas de paviments 

esportius. 

 

Fig. 7.02- Classificació dels paviments plàstics segons UNE-EN 685: 2007. 

 

Les normatives exposades a continuació afecten als paviments en general, 

independentment del material amb els que estiguin constituïts. 
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7.1 COMPORTAMENT A LA LLUM  

Tant la llum natural, a través de les obertures en l'exterior, com la llum artificial, 

emeten radiació que incideix sobre els pigments dels revestiments. Part d'aquesta 

radiació és absorbida i part d'aquesta radiació és reflectida i això produeix la sensació 

de lluentor, mat o setinat en la superfície d’acabat. Això provoca reaccions químiques 

que els degraden, modificant l'aspecte dels revestiments que adquireixen així l'aspecte 

de vells o usats.  

La normativa que regula la variació del color és la ASTM D 146, mentres que la 

DIN-51094 determina la resistència a la llum dels diferents colors. 

Definició dels paràmetres.  

PARÀMETRES REFLEXIÓ SOLIDESA DEL COLOR 

Variació de color, segons ASTM D 146  

POSICIÓ   
Resistència a la llum dels colors, segons DIN 

51094  

A – Ús privat ambient sec.  mat  estable  

B - Ús privat, ús i/o neteja 
humida.  setinat  estable  

C - Uso públic, normal  brillant  estable  

D - Uso tècnic o públic intens.  setinat  estable  
 

Fig. 7.03- Taula sobre el comportament a la llum dels paviments. 

 

Cal tenir en compte que en un paviment també són agents agressors la neteja, 

l’aigua,  els agents químics, el desgast, etc. 
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7.2 COMPORTAMENT AL FOC  

Enfront a la diversificació de normatives sobre el comportament al foc dels materials 

dins la unió europea a obligat a buscar una solució per homogeneïtzar aquesta 

classificació.  

La solució proposada es dóna a conèixer per la Direcció general de la CEE al 

desembre de 1993 i prové directament d'una enquesta als estats membres sota el nom 

de UNE-EN 13501-1:2002. Es tracta de les Euroclases, que suposen una important 

reducció dels mètodes d'assaig i es basen en la premissa que les diverses 

reglamentacions nacionals, a pesar de provenir de l'experiència i coneixements 

adquirits a nivell nacional en grans incendis, presenten un important grau 

d'aproximació. 

 
Fig.: 7.04- Taula de les Euroclasses segons UNE-EN 13501-1:2002. 

 

La nova classificació dels materials enfront del foc suposa una forma més complexa 

d'identificar i determinar els materials que intervenen en obra. 
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Cal saber el seu comportament davant altres paràmetres com són el fum (producció 

i velocitat de propagació; s1,s2 i s3) i la producció i caiguda de partícules o gotes 

inflamades (si es produeixen o no, o en el cas que es produeixin, el temps que triguen 

en apagar-se; d0, d1 i d2). 

Especial rellevància adquireix la col·locació d'aquests materials en l'obra, ja que de 

la seva classificació i situació dependrà la seva idoneïtat per a l'ús destinat, que haurà 

de complir els tres paràmetres de classificació simultàniament (combustibilitat, fums i 

caigudes de gotes o partícula inflamada).  

Els productes estaran assajats i classificats per laboratoris acreditats per una entitat 

oficialment reconeguda. En el moment de la seva presentació, els Certificats d'assajos 

haurien d'haver-se emès durant els 5 anys anteriors (tant si es tracta de la classificació 

nacional com de la nova classificació europea). 

Durant anys ha estat la norma UNE 23727-90, actualment derrogada, l’encarregada 

d’establir les pautes per a l'assaig normalitzat del comportament al foc dels materials de 

construcció (inflamabilitat, emissió de fums, combustibilitat, etc.) segons una escala 

qualificada de: 

M0 - No combustible  

M1 - Combustible. No inflamable  

M2 - Inflamabilitat moderada (no gasos tòxics)  

M3 - Inflamabilitat mitja (gasos tòxics)  

M4 - Inflamabilitat alta (partícules incandescents)  

M5 - Explosions i detonacions 

 

La norma NBE-CPI-96 estableix la classe M de reacció admissible o més favorable 

dels materials de revestiment. 
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PARÀMETRES  INFLAMABILITAT  

POSICIÓ   

A - Uso privat, ambient sec M3  

B - Uso privat, uso y/o 
neteja humida  M3  

C - Uso públic, normal  M2  

D - Uso tècnic o públic 
intens  M2  

 
Fig. 7.05- Taula d’inflamabilitat dels materials segons NBE-CPI-96. 

 

La correspondència entre aquestes dues classificacions i normatives es recull en la 

taula següent: 

 
Fig.: 7.06- Taula de correspondència entre les diferents classificacions. 

 

A nivell nacional cal també complir el CTE-DB-SI. Seguretat en cas d’incendi, i la 

NBE-CPI-96, Condicions de protecció contra incendis en els edificis. 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 165

7.3 RESISTÈNCIA TÈRMICA 

L'ús de paviments radiants exigeix una alta conductivitat tèrmica del revestiment de 

paviments amb la finalitat d'obtenir l'eficiència adequada. 

Aquests paràmetres es recullen en la normativa DIN 52612 T1. 

Aquesta conductivitat ha d'anar acompanyada d'una estabilitat dimensional que 

asseguri la no desorganització del paviment, UNE-EN 434:1995, ”Revestimientos de 

suelo resilientes. Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento 

después de la exposición al calor”. 

 

 

7.4 RESISTÈNCIA ELÈCTRICA I COMPORTAMENT 
ELECTROESTÀTIC 

La combinació d'electricitat estàtica ambiental i de paviments amb alta resistència 

elèctrica pot ocasionar descàrregues no desitjades als usuaris o desestabilitzar el 

funcionament d'equips electrònics. 

En qüestions de conductivitat elèctrica els paràmetres venen marcats per la UNE-
EN 61340, “Electroestática”, i la UNE-EN 1815:1998, ”Revestimientos de suelos 

resilientes. Evolución de la propensión a la acumulación de cargas electroestáticas” i 

per les normatives DIN 51953 i DIN 54345 pel que fa referència a la conductivitat 

elèctrica. 
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7.5 RESISTÈNCIA MECÀNICA 

Les condicions de resistència mecànica es consideren de vital importància per a 

l’aplicació dels paviments i de qualsevol material. 

 

RESISTÈNCIA A LA 
COMPRESSIÓ  

RESISTÈNCIA A 
L’ABRASIÓ 

Resistència a la flexo tracció: 
UNE-EN 196-1:1996  

Resistència a abrasió, flexió i 
impacte:  

UNE-EN 13748: 2005 
UNE-EN 1339: 2004 
UNE-EN 438: 2005 

Resistència a l’abrasió: 
UNE-EN 13748: 2005 

UNE-EN ISO 10545-6: 1998 
UNE-EN ISO 10545-7: 1999  

Resistència mecànica: 
UNE-EN 196-1:2005  

Trànsit, desgast: 
 UNE-EN 13748: 2005 

Resistència al desgast por 
fricció: 

 UNE-EN 13748: 2005 

NORMATIVES 

Resistència a la flexió:  
UNE-EN ISO 10545-4:1997  

  Coeficient de lliscament: 
UNE-EN ISO 10545 

UNE-EN 14613 
 

Fig.: 7.07- Taula de normatives sobre resistència mecànica en paviments. 

 

La duresa és una de les sol·licitacions més comuns. La duresa Rockwell, segons 

DIN 53505. 

La duresa Rockwell o assaig de duresa Rockwell és un mètode per a determinar la 

duresa, és a dir, la resistència d'un material a ser penetrat. L'assaig de duresa Rockwell 

constitueix el mètode més usat per determinar la duresa degut al fet que és molt simple 

de portar a terme i no requereix coneixements especials.  
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Es poden utilitzar varies escales provinents de la utilització de varies diferents 

penetradores i càrregues, la qual cosa permet assajar pràcticament qualsevol material. 

 

Fig.: 7.08- Esquema de l’assaig Rockwell. 
 

Hi ha dos tipus de penetradores: unes boles esfèriques d'acer endurit (temperat i 

polit) de 1/16, 1/8, ¼ i ½ pulgades, i un penetrador cònic de diamant amb un angle de 

120º +/- 30' i vèrtex arrodonit formant un casquet esfèric de radi 0,20 mm (Brale), el 

qual s'utilitza per als materials més durs. 

L'assaig consisteix a disposar un material amb una superfície plana en la base de la 

màquina. Se li aplica una càrrega menor de 10 kg, bàsicament per a eliminar la 

deformació elàstica i obtenir un resultat molt més precís. Després se li aplica durant uns 

15 segons un esforç que varia des de 60 a 150 kg a compressió. Es deixa d’aplicar la 

càrrega i mitjançant un duròmetre Rockwell s'obté el valor de la duresa directament en 

la pantalla, el qual varia de forma proporcional amb el tipus de material que s'utilitzi.  

També es pot trobar la profunditat de la penetració amb els valors obtinguts del 

duròmetre si es coneix el material. Per a no cometre errors molt grans l'espessor de la 

proveta del material en qüestió ha de ser almenys deu vegades la profunditat de la 

petjada. També dir que els valors per sota de 20 i per sobre de 100 normalment són 

molt imprecisos i hauria de fer-se un canvi d'escala.  
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El canvi d'escala ve definit per taules orientatives. Aquestes taules proporcionen 

informació orientativa sobre quina escala usar per a no danyar la maquinària d’assaig. 

 
Fig.: 7.09- Diferents escales en l’assaig Rockwell. 

 
 

7.6 COMPORTAMENT A L’AIGUA 

L’absorció d'aigua ve terminada per la UNE-EN 13748 i la  UNE-EN ISO 10545-3: 
1997. El coeficient d'absorció d'aigua en els materials plàstics en la  UNE-EN ISO 62: 
2008, “ Plásticos. Determinación de la absorción de agua” (valor del resultat en %). La 

UNE-EN 14952: 2006, en superfícies esportives. 

A nivell nacional cal també complir el CTE-DB-HS1. Protecció enfront a la humitat. 

 

7.7 COMPORTAMENT ANTILLISCANT 

El valor de resistència al lliscament Rd ve determinat per l’assaig del pèndul descrit 

a la normativa UNE-ENV 12633:2003, “Seguretat d’utilització”, la UNE-CEN/TS 15676: 
2008, en paviments de fusta, i la UNE-EN 14837: 2006, per a superfícies esportives. 

A nivell nacional cal també complir el CTE-DB-SR1. Seguretat enfront el risc de 

caiguda.  
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7.8 ABSORCIÓ ACÚSTICA 

Absorció dels sorolls causats per impacte: Norma NFS 31053 i UNE-EN ISO 717-2: 
1997, “Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos 

de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impacto. 

La UNE-EN ISO 717-1: 1997, “Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los 

edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

A nivell nacional cal també complir el CTE-DB-HR. Protecció enfront al soroll. 

 

7.9 RESISTÈNCIA QUÍMICA 

Els assaigs de resistència química es realitzen amb diferents productes que poden 

atacar al paviment; des de hidrocarburs fins a la llet comuna passant pels àlcalis. La 

normativa que regula aquests assaigs és la UNE-EN-ISO 10545-13: 1998, “Parte 13: 

Determinación a la resistencia química”, i la UNE-EN 13442: 2003, “Suelos de madera 

y parqué y revestimientos murales interiores y exteriores de madera. Determinación de 

la resistencia a los agentes químicos. 

També resistència a les taques UNE-EN ISO 10545-14: 1998, “Baldosas cerámicas. 

Parte 14: Determinación de la resistencia a las manchas”. 
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8. COMPARATIVA ENTRE PAVIMENTS 

El tret més característic dels paviments de plàstic és la seva resistència i és el 

principal motiu pel que s’utilitza aquest tipus de paviments ens zones de trànsit intens i 

espais que sol·liciten altes prestacions mecàniques. Es per això que el lloc més comú 

on es poden trobar aquests tipus de paviments són els centres comercials, locals d’oci,  

industries, etc. En definitiva llocs que requereixen altes resistències. 

Una altra característica és la higiene i la facilitat de neteja que aquests ofereixen i 

que els fan idonis per a la seva aplicació en sales que exigeixen un alt nivell anti-

bacteriològic; és a dir espais sanitaris, escoles i guarderies. 

A continuació es dur a terme una comparativa, bàsica, de les principals 

característiques d’aquests paviments per poder determinar quin d’aquests paviments 

destaca en cadascuna de les característiques analitzades. 

Degut a la falta d’una normativa concreta per a paviments plàstics i la dispersió de 

les disposicions actuals  resulta complicat una comparativa exhaustiva d’aquests 

paviments. 

 

8.1 COST ECONÒMIC 

Un dels condicionants importants és el cost econòmic que suposa qualsevol 

element constructiu i, en aquest cas, la instal·lació d’un paviment plàstic. 

En la taula de la figura 8.01 es mostren els preus, segons la base ITEC 2008, del 

cost del material i del preu d’aquest un cop ja col·locat.  

El més costós, sense dubte, és el paviment de metacrilat, degut a la seva alta 

resistència i al seu aspecte semblant al del vidre, fet que comporta una tècnica costosa. 

També es un sistema de paviment continu; fet que requereix una mà d’obra més 

qualificada i una maquinària més sofisticada. 
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TIPUS DE PAVIMENT: MATERIAL COL·LOCAT 

Paviment de resines epoxi 14,93 €·m2 28,93 €·m2 

Paviment de resines de metacrilat 92,50 €·m2 107,00 €·m2 

Paviment de resines acríliques 19,92 €·m2 23,18 €·m2 

Paviment de poliuretà 18,21 €·m2 27,35 €·m2 

Paviment de cautxú 25,65 €·m2 31,68 €·m2 

Paviment de cautxú reciclat peces 29,95 €·m2 39,05 €·m2 

Paviment de cautxú reciclat continu 45,00 €·m2 54,00 €·m2 

Paviment de PVC 22,45 €·m2 29,77 €·m2 

Paviment tèxtil 14,89 €·m2 22,99 €·m2 

 
Fig.: 8.01- Taula comparativa del cost econòmic dels paviments plàstics. 

 

El més costós, sense dubte, és el paviment de metacrilat, degut a la seva 

resistència i al seu aspecte semblant al del vidre, fet que comporta una tècnica costosa. 

També es un sistema de paviment continu; fet que requereix una mà d’obra més 

qualificada i una maquinària més sofisticada. 

Pel que fa als paviments laminars o amb format de peces soltes, el preu disminueix; 

el material és barat, el procés d’obtenció del paviment gens complicat i la seva 

col·locació és simple i, en molts casos, no requereix de mà d’obra especialitzada per a 

la seva posta en obra. 
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8.2 REACCIÓ AL FOC 

És, sense cap dubte, el primer temor que es qüestiona quant es parla d’un paviment 

plàstic: la seva reacció al foc. 

RESISTÈNCIA AL FOC 
TIPUS DE PAVIMENT: 

UNE-EN 13501-1:2002 UNE-EN 22727:1990 

Paviment de resines epoxi BFL-s2 / EFL-s2 M-2 / M4 

Paviment de resines de 

metacrilat 
BFL-s2 M-2 

Paviment de resines 

acríliques 
A2FL-s2 / BFL-s2 M-1 /M-2 

Paviment de poliuretà A2FL-s2 M-1 

Paviment de cautxú CFL-s2 M-3 

Paviment de cautxú reciclat CFL-s2 M-3 

Paviment de PVC BFL-s2 M-2 

Paviment tèxtil EFL-s2 M-4 

 
Fig.: 8.02- Taula de les classes de reacció al foc i correspondència entre les diferents classificacions. 

 

Cal puntualitzar que aquestes denominacions poden variar en funció de la 

concentració de materials plàstic en el paviment i també de l’espessor d’aquest. El 

recent canvi de normativa comporta també que no tots els fabricants s’hagin encara 

adaptat a la nova denominació. La correspondència de la antiga normativa amb la 

classificació actual pot també no ser exacta; és a dir que un material antigament 

classificat com a M-0, actualment podria rebre una classificació de A1 FL o A2 FL -s1. 

Interpretant, malgrat la correspondència inexacte al 100%, les denominacions 

establertes per la classificació segons les normatives UNE-EN 22727: 1990 i la UNE-

EN 13501-1: 2002 (consultar pàg. 159, 7. Exigències tècniques plantejades als 

paviments d’interior, 7.1. Comportament al foc), obtindríem una segona taula exposada 

en la figura 8.03. 
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TIPUS DE 
PAVIMENT: 

COMBUSTIBLE
CONTRIBUCIÓ AL 

FOC 

OPACITAT DE 
FUMS. Quantitat 

i velocitat 
d’emissió. 

Paviment de resines 

epoxi 
Sí Sí Molt limitada Mitja 

Paviment de resines de 

metacrilat 
Sí Sí Molt limitada Mitja 

Paviment de resines 

acríliques 
No No Grau menor Mitja 

Paviment de poliuretà No No Grau menor Mitja 

Paviment de cautxú Sí Sí Limitada Mitja 

Paviment de cautxú 

reciclat 
Sí Sí Limitada Mitja 

Paviment de PVC Sí Sí Molt limitada Mitja 

Paviment tèxtil Sí Sí Alta Mitja 

 
Fig.: 8.03- Taula interpretativa de les classes de reacció al foc i correspondència entre les diferents classificacions. 

 

La majoria de paviments de resines es caracteritzen per ser combustibles, a 

excepció del paviment de resines acríliques. Un dels elements que contribueix a la 

resistència d’aquests paviments enfront al foc és el poc espessor que tenen les 

diferents capes que els componen; i si a més a més se’ls hi afegeix l’estat 

completament endurit d’aquests materials fa que tan el volum reduït de massa plàstica 

com l’estat sòlid en la que es troba aquesta la seva combustibilitat sigui considerada 

limitada o molt limitada. 

Pel que es refereix als paviments en làmina, aquests són tos combustibles, de 

menor a major escala el pvc, el cautxú, i la moqueta. Molts d’ells estan adherits a la 

base d’un antic paviment o d’una capa anivellada amb adhesius inflamables. Influeix 

també la seva textura de goma i, tot hi tenir un poc espessor, aquest també influeix en 

la seva combustibilitat. 
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8.3 AMORTIGUACIÓ DE LA CAIGUDA 

És obi que els paviments durs no ofereixen cap tipus d’esmorteir a la caiguda i són 

els d’estructura més tova i/o esponjosa on recau aquesta capacitat.  

En la taula que es mostra a continuació, veure fig.: 8.04, es mostra la capacitat que 

tenen els diferents paviments plàstics tractats en aquest estudi, d’esmorteir de la 

caiguda. 

TIPUS DE PAVIMENT: AMORTIGUACIÓ CAIGUDA 

Paviment de resines epoxi Nul·la 

Paviment de resines de metacrilat Nul·la 

Paviment de resines acríliques Nul·la 

Paviment de poliuretà Nul·la 

Paviment de cautxú Bona 

Paviment de cautxú reciclat Excel·lent 

Paviment de PVC Bona 

Paviment tèxtil Molt bona 

 
Fig.: 8.04- Taula de les classes de reacció al foc i correspondència entre les diferents classificacions. 

 

És el paviment de cautxú reciclat el que compleix, desmarcant-se de la resta, una 

excel·lent amortiguació. És per això que aquest tipus de paviment pren un gran paper 

en espais on es prima la seguretat a la caiguda; és a dir en espais de joc infantil, ja 

siguin en parcs públics, escoles o guarderies, i majoritàriament en espais exteriors,que 

és on la caiguda dels infants és de major risc.  

Pel que fa als espais interiors són els paviments de cautxú, pvc i tèxtils els que 

s’utilitzen, per la seguretat que també ofereixen a la caiguda i per altres 

característiques, que s’exposen més endavant,  com la higiene o la facilitat de 

muntatge. 

 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 175

8.4 DURESA / RESISTÈNCIA AL DESGAST 

TIPUS DE PAVIMENT: Duresa Rockwell.  

Paviment de resines epoxi 75 D 

Paviment de resines de metacrilat 40-60 D 

Paviment de resines acríliques 41-46 D 

Paviment de poliuretà 48-78 D 

Paviment de cautxú 45 D 

Paviment de cautxú reciclat 45 D 

Paviment de PVC 65 D 

Paviment tèxtil Depenent la base 

 
Fig.: 8.05- Taula de les dureses dels diferents paviments plàstics. 

 

La duresa d’una paviment o la seva resistència al desgast ve donada pels resultats 

del assaig de Duresa Rockwell (consultar pàg. 164, 9.Exigències tècniques plantejades 

als paviments d’interior, Resistència mecànica). 

Aquests resultats mostren que el paviment més resistent del mercat és el de 

poliuretà, seguit pel paviment de resines epoxi. Es dedueix amb els resultats que els 

paviments de resines són molt més resistents que els lineals; per aquest motiu es 

col·loquen en industries, aparcaments, garatges, magatzems, etc. 
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8.5 ENTRADA EN SERVEI 

Un punt important dins del procés constructiu és el de reduir el temps d’espera al 

mínim; i és per això que cada cop interessa més que els temps d’entrada en servei, en 

aquest cas,  d’un paviment sigui el menys possible. 

TIPUS DE PAVIMENT: 
ESPERA UN COP 

COL·LOCAT 

Paviment de resines epoxi 48 hores 

Paviment de resines de metacrilat 2 hores 

Paviment de resines acríliques 72 hores 

Paviment de poliuretà 32 hores 

Paviment de cautxú Immediatament / 2 hores 

Paviment de cautxú reciclat 24hores 

Paviment de PVC Immediatament / 2 hores 

Paviment tèxtil Immediatament / 2 hores 

 
Fig.: 8.06- Taula de les classes de reacció al foc i correspondència entre les diferents classificacions. 

 

En aquest camp destaquen els paviments en làmina o en peces (encara més 

ràpids) ja que els temps de col·locació d’aquests és breu i el temps d’assecat de 

l’adhesiu, en cas de que en portin, cada cop és menor.  

No requereixen un mà d’obra especialitzada, ni una maquinària específica.  És més, 

la seva posta en obra és tan simple que fins i tot és el mateix usuari qui pot fer la seva 

col·locació; ara bé, els resultats finals depenen de l’habilitat i destresa de la ma d’obra. 

Cal seguir en tot moment les indicacions del fabricant i els consells i pautes de 

col·locació. 
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8.6 AMORTIGUACIÓ / AÏLLAMENT DEL SOROLL 

Són els paviments en làmina o en format peces com el de pvc i el de cautxú els que 

ofereixen bona capacitat aïllant contra el soroll. Però són els paviments tèxtils els que 

aïllen en major eficàcia el soroll ambiental; és per això que cinemes, auditoris i teatres 

utilitzen aquest tipus de paviment; garantint unes condicions auditives especials. 

TIPUS DE PAVIMENT:  

Paviment de resines epoxi Nul·la 

Paviment de resines de metacrilat Nul·la 

Paviment de resines acríliques Nul·la 

Paviment de poliuretà Nul·la 

Paviment de cautxú Bona 

Paviment de cautxú reciclat Molt bona 

Paviment de PVC Bona 

Paviment tèxtil Excel·lent 

 
Fig.: 8.07- Taula de les classes de reacció al foc i correspondència entre les diferents classificacions. 
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8.7 HIGIÈNIE 

En general tots els paviments plàstics són higiènics; és a dir que son fàcils de 

netejar. Aquesta facilitat de neteja es deu a la continuïtat d’aquest tipus de paviments i 

la superfície llisa (generalment) de la majoria d’aquests. 

TIPUS DE PAVIMENT:  

Paviment de resines epoxi Molt bo 

Paviment de resines de metacrilat Molt bo 

Paviment de resines acríliques Molt bo 

Paviment de poliuretà Molt bo 

Paviment de cautxú Bo 

Paviment de cautxú reciclat Gens 

Paviment de PVC Bo 

Paviment tèxtil Regular 

 
Fig.: 8.08- Taula de les classes de reacció al foc i correspondència entre les diferents classificacions. 

Un dels punts que pot influir en la higiene d’aquests paviments és l’existència de 

juntes; ja que entre elles es pot acumular brutícia. 

El paviment tèxtil però té una doble particularitat. Es pot considerar com a un 

paviment no molt higiènic ja que té tendència a atrapar la pols que, en molts casos, 

porta l’usuari en el seu calçat provinent de l’exterior. Però gràcies a la capacitat que té 

d’atrapar aquesta pols i partícules varies fa que aquestes no estiguin en l’ambient i que 

conseqüentment no siguin respirables per l’usuari, podent catalogar la moqueta com a 

paviment higiènic. 

Són moltes les cases comercials de moquetes que tenen diferents dissenys per 

respondre a questes dues possibles classificacions. Recomanen la col·locació d’un 

tram de moqueta molt més dura en les zones d’entrada i sortida a l’exterior dels edificis 

per tal de recollir pols i partícules i amb un manteniment i una neteja més periòdica que 

la que recomanen per a la moqueta de la resta de l’edifici, aquesta si, molt més flonja i 

higiènica. 
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9. TAULA DE CARACTERÍSTIQUES I PROPIETATS 
DELS PLÀSTICS. 
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POLIPROPILÉ ACETAL RESINES 
EPOXI POLIURETÀ POLICARBO-

NAT POLIAMIDA POLIÈSTER METACRI-
LAT

FLUOROPLÀS-
TICS TEFLÓN CAUT-

XÚ NEOPRÉ

Flexible Rígid PEBD (p.de baixa 
densitat)

PEAD (p. d'alta 
densitat) PP tb polioximetilé 

(POM) PS (p.cristall) HIPS (p. d'alt 
imapcte) EP PUR PC PA PET PMMA PVDF

PTFE 
(Politetraflúor

etilè)
EPDM _

Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoestables Termoestables-
Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Termoplàstic Elasto-

mer Elastomer

 Policlorur de 
vinil

 Policlorur de 
vinil Etilé + etanol Etilé + etanol Propilé Cel·lulosa Polimers d'estiré Polimers d'estiré Bisfenol A i 

epiclorhidrina Diol + disocianat Carboni Amida Àcid tereftàlic Àcid 
metcarílic _ _ isopré cloropré

Densitat g/cm3 DIN 53479 
ISO 1183 1.40-1.45 1.40-1.45 0.92 0.96 0.91 1.42 1,05 1,05 1.17-1.25 1.15 1.2 1.14 1.39 1,19 1,78 2,13-2,21 0.95-0.97 1.25

Resistència a la tracció ( 
fluència / ruptura)

Kg/cm2 DIN 53455 5,50 5,50 200,00 280,00 300,00 700,00 510,00 500,00 600,00 130,00 650,00 450,00 900,00 240-330 55,00 70-210 1.700,00 210,00

Resistència a la 
compressió

Kg/cm2 DIN 53454 170 a 300 170 a 300 45 a 80 90 a 100 80 a 120 160 a 300 20.4 a 25.5 20.4 a 25.5 800,00 2.5 a 4.3 160 a 310 150 A 280 260 a 480 800,00 170-320 44-100 >100 250,00

Resistència  a la flexió
Kg/cm2 DIN 53452 

ISO 178 700 700 _ 280,00 230,00 1.200,00 178,00 240,00 270,00 _ 900,00 400,00 1.450,00 103,00 750,00 200,00 1.900,00 >250

Resistència a l'impacte 
Kg·cm/ 

cm2 DIN 53453 15 (no trenca) 15 (no trenca) No trenca No trenca No trenca No trenca 2,00 3 a 12 25 a 35 No trenca No trenca No trenca >50 16-32 No trenca No trenca No trenca No trenca

Allargament a ruptura 
% DIN 53455 

ISO 527-2 > 150                > 20 > 350 > 400 600,00 30,00 1 ,2 a 3,6 1,0 a 1,5 6 a 8 90,00 80,00 200,00 15,00 2,5-4 >20 100-200 200,00 300-600

Módul elàstic a tracció  Kg/cm2 DIN 53457 2.400-2.600 2.400-2.600 6.000 12.000 11.500 33.000 18.000,00 2.0000-2.5000 150,00 120,00 23.000,00 14.000,00 37.000,00 24.480-33.660 21.000,00 3.500-5.00 10.000,00 10.000,00

Duresa Rockwell
Shore D DIN 53505 65-85 80-83 61-64 64-68 71-74 82-84 60-90 (M) _ 60-70 48-78 80-82 72-76 85-87 92-100 (M) 70-80 50-55 70-80(A) 40-95 (A)

Calor Específic 
Kcal/ 
kgoC

DIN 0.28 0.28 0.54 0.45 0.48 0.36 1.20 1.20 1,08 0.42 0.28 0.28-0.4 0,25 1,4-1,5 0,23 0.25 0.152 0.2-0.4

Temperatura de flexió
oC

DIN 53461  
ISO 75-2 55,00 55,00 46,00 45,00 55,00 110,00 70,00 92,00 _ _ 130,00 70,00 75,00 118,00 105,00 175,00 100,00 110,00

Temperatura Màxima 
d’Utilització (oC )

oC _ -20,00 -20,00 75,00 80,00 100-140 90,00 70,00 82 a 112 80,00 90,00 120,00 90,00 110,00 50-90 150,00 150,00 120,00 125,00

Temperatura Mínima 
d’Utilització (oC )

oC _ 50 - 75 50 - 75 -50,00 -100,00 -10,00 -40,00 _ _ -50,00 -40,00 -60,00 -40,00 -20,00 -40,00 -60,00 -60,00 -40,00 -25,00

Temperatura de fusió oC DIN 53181 120-190 120-190 130,00 130,00 160,00 175,00 70,00 70,00 60 a 80 120,00 220-230 250-260 255,00 120-160 175,00 327,00 125,00 350-400
Coeficient de dilatació 
lineal de 20ºC a 100ºC per oC DIN 52752 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.00018 0.0001 0.00005 0.000034 0.0001 0.00015 0.000065 0,000105 0,00008 0.00005 0,00013 0,000125 0.0002-

0,00023 0.00008

Coeficient d’Expansió 
Tèrmica 

x 10-6 K-
1 DIN 52612 75-100 75-100 100-220 60-110 80-120 80-120 30 a 210 30 a 210 46,00 48,00 65,00 95,00 de -5 a 75 70-77 80-140 100-160 151,50 70-90

Coeficient de 
conductivitat Tèrmica

Kcal/m·h·
oC

DIN 52612  
ISO 11501 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0.36 0.36 0.19 0.26 100 a 106 93 a 104 0,0035-0,0040 0.3 0.18 0.22-0.27 0,25 0,17-0,19 0,16 0,24 0.15 0.18

Temperatura 
d'estovament (Punt 
Vicat)

oC
DIN 534601 

ISO 360 81,50 81,50 80,00 90-102 154,00 125-175 74 a 90 93 a 105 80 a 130 120,00 220-230 163-170 220,00 103,00 175,00 74,00 100,00 109,00

Als Hidrocarburs _ regular regular regular molt bona no resisteix no resisteix bona deficient molt bona bona deficient bona excel·lent deficient excel·lent

Als àcids dèbils _ regular bona molt bona regular bona bona no resisteix bona molt bona regular bona regular bona excel·lent bona bona

Als àlcalis _ bona bona molt bona regular bona bona no resisteix bona regular bona bona bona moltbona excel·lent bona bona

A la combustió _
UNE-EN 
13501-1:2002 crema fàcilment crema fàcilment crema fàcilment crema fàcilment crema fàcilment crema fàcilment crema amb 

dificultat
cremamitjana 

ment fàcil
crema amb 

dificultat
crema amb 

mitjana dificultat
crema amb 

mitjana dificultat
crema 

lentament crema lentament crema 
lentament

crema 
fàcilment

crema amb 
dificultat

Propagaciò de la flama _
UNE-EN 
13501-1:2002 mantéla flama mantéla flama es fon i goteja es fon i es 

descomposa es fon i goteja es fon i goteja es fon i es 
descomposa es fon i goteja auto extingible es fon i es 

descomposa goteja es fon autoextingible _ es 
descompo

es 
descomposa

Absorció aigua % UNE-EN:99 0,04 0.1 0.1 <0,01 < 0,03 0,2-0,25 0,01-0,03 < 0,01 < 0,01 _ 0,02 0,03 0.6 0.25 _ 0.00 0,07 0,1

Resistència quimica:

POLIETILÉ

deficient

molt bona
UNE-EN ISO: 
10545-
13.1998

Matèria prima

Familia

POLIESTIRÉPVC

Propietats mecàniques:

Propietats tèrmiques:

molt bona

crema amb dificultat

Altres:

autoextingible
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10. TAULA D’APLICACIONS DELS PLÀSTICS. 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 184

 

 



Additius Adhesius Masilles Passivadors Encofrats Revestiments 
interiors

Revestiments 
exteriors Paviments Cobertes Impermeabi

litzacions Aïllaments Fusteries Claraboies/ 
envidraments

Tuberies/ 
conduccio

ns

Cablejats/
installacio

ns
Decoració Sanitaris

PVC

POLIETILÉ

POLIPROPILÉ

ACETAL

POLIESTIRÉ

RESINES EPOXI

POLIURETÀ

POLICARBONAT

POLIAMIDA

POLIESTER

PMMA

FLUOROPLÀSTICS

TEFLÓ

CAUTXÚ

NEOPRÉ



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 187

11. ELS PLÀSTICS I EL MEDI AMBIENT. 

En el moment en que un plàstic és rebutjat al esgotar-se la seva vida útil per la qual 

es va dissenyar, és quant aquest passa a ser un residu i per tant cal pensar com 

gestionar-lo i tractar-lo. 

11.1 ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I LA 
DEMOLICIÓ.  

Els sector de la construcció és, juntament amb la recollida de residus domèstics i 

comercials, una de les activitats que més residus genera.  

Els residus de la construcció i la demolició (RCD’s) són els originats en les activitats 

pròpies de la construcció, remodelació, rehabilitació, reforma i demolició.  

Residus d’extracció. 

Oscil·len entre 1 i 2 tones per habitant i any. Aquest tipus de residu es pot reutilitzar 

en l’àrea d’excavació o com a replè. 

Residus de construcció. 

Generats en operacions de construcció; tant reforma com rehabilitació o obra nova. 

Estan formats principalment per materials de construcció i embalatges.  

Residus de demolició.  

Generats en activitats  de desmuntatge i demolició. Suposen unes 0,5 tones per 

habitant i any. La seva composició depèn del tipus de demolició efectuada; és a dir de 

si s’ha dut a terme una demolició selectiva o no.  

11.1.1 Composició dels RCD’s. 

La composició d’aquests residus variarà segons es tracti de nova construcció, 

reforma o demolició.  
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Activitat Tipus d’obra Residus principals 

Excavacions - Terres i pedres. 

Edificació 

- Formigó, fàbrica, blocs, teules. 
- Ferro, acer. 
- Palès. 
- Plàstics i cartró. Construcció 

Obres públiques 
- Terres i pedres. 
- Asfalts i materials bituminosos. 
- Formigó. 

Reforma  

- Calç, guix. 
- Teules. 
- Materials ceràmics. 
- Paviments. 
- Metalls. 
- Fustes. 
- Plàstics i cartró. 
- Vidre. 

 
Altres 

- Calç, guix. 
- Mamposteria. 
- Formigó. 

Fig. 11.01- Taula sobre la composició dels RCD’s. 
 

El volum de RCD’s es calcula en uns 40 milions de tones per any, és a dir, una tona 

per habitant i any, dels que són reciclaves un 60%; unes 25 tones per any. 

 

Material Demolició % Construcció % Construcció % 
Construcció 0 85,5 - 

Pètris 44,2 7,3 50,3 

Ceràmics i fàbrica 41,8 5,2 35,9 

Metalls i fustes 2,3 0,1 0,7 

Altres. 11,7 1,9 13,1 

Fig. 11.02- Taula sobre la procedència dels RCD’s 
 
 
 

11.1.2 Classificació dels RCD’s. 

Els RCD’s es classifiquen en inerts, banals i perillosos. 
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Residus inerts. 

Són tots aquells residus d’origen petri. 

Residus banals. 

Tots aquells que presenten una naturalesa similar als residus domèstic, és a dir, 

que no presenten propietats perilloses per a la salut o el medi ambient. Formen part 

d’aquest grup tots aquells residus de naturalesa plàstica i metàl·lica, entre d’altres. 

Residus especials. 

Els residus especials són aquells potencialment perillosos per a la salut i el medi 

ambient, degut a la seva composició i propietats. Són únicament alguns dels residu 

generats en la construcció o demolició com l’amiant, el plom, la fusta encolada 

laminada, els hidrocarburs, etc. 

 

11.2 GESTIÓ DELS RESIDUS PLÀSTICS DE LA 
CONSTRUCCIÓ.  

Amb l’augment de la demanda de plàstics creix el desafiament consistent en  

garantir una recuperació màxima, que eviti perdre un recurs valuós al final de la vida útil 

d'un producte o envàs de plàstic. La millor manera per a aconseguir-ho consisteix en 

aprofitar totes les tècniques de recuperació per a optimitzar la balança entre guanys i 

pèrdues mediambientals.  

11.2.1 Reducció de l’ús dels plàstics. 

S’entén com a reducció el adoptar mesures organitzatives i operatives 

econòmicament viables i tècnicament factibles que permetin reduir la quantitat de 

residus generats que precisin un tractament o una eliminació final. 

La reducció en origen és el primer pas cap a una gestió sostenible dels residus i 

això suposa la disminució de la quantitat de plàstics que utilitzem, així com dissenyar 
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productes que redueixin la utilització d'aquests materials i se simplifiqui el nombre de 

diferents plàstics utilitzats. 

 

11.2.2 Reutilització dels plàstics. 

És a dir la recuperació d’aquests materials sense que aquests hagin de sotmetre’s a 

cap transformació. 

Els plàstics són materials idonis per a ser reutilitzats perquè duren, són resistents, 

es poden rentar, etc. La reutilització s’aplica més en els envasos industrials i comercials 

que en els domèstics.  

Així doncs, en el sector de la distribució la reutilització dels envasos de plàstics com 

són les caixes, els palés, els bidons, etc.  juguen un paper fonamental.  

 

11.2.3 El reciclat mecànic dels plàstics. 

El reciclatge és la recuperació de certs materials residus, a través d’un procés de 

transformació per a generar nous productes. 

A grans trets els plàstics procedents de la construcció no es reciclen degut a que es 

troben molt degradats o contaminats: 

• Poliestirè: Làmines impermeables i conduccions. No és aconsellable la seva 

reutilització degut a la seva baixa qualitat. 

• Poliuretà: El reciclat no és viable degut a la seva condició de termostable. 

• Polièster: No es pot reciclar. 

• Polipropilè: Pot suportar diversos processos de reciclats. 

• PVC: Es recicla molt poc, normalment per a paviments i proteccions elèctriques. 
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Fig. 11.03- Esquema del reciclat dels plàstics. 

 

El procés de reciclatge mecànic es recomana sempre que tingui sentit 

mediambiental i econòmic; és a dir en el cas en que resulta fàcil recollir grans quantitats 

de residus d'un mateix tipus de plàstic, per exemple  el plàstic impermeabilitzant, el 

procedent de canalitzacions, aïllaments, etc.  

Per poder dur a terme el reciclat del plàstic cal seguir cinc passos; aquests són: 

1· Dipòsit dels plàstics en contenidor específic.  

2· Recollida per una companyia subcontractada. 

3· Separació per tipus de plàstic. 

4· Neteja per a retirar etiquetes, brutícia i residus.  

5· Pre-processat en forma de grànuls o escates que puguin utilitzar-se per a 

fabricar nous productes 

Com ja s’ha citat anteriorment en aquesta monografia, els plàstics es classifiquen en 

funció de la seva estructura en termostables i termoplàstics. Els termostables (espumes 

de poliuretà, compostos de poliester, resines fenòliques i epoxis) són difícilment 

reciclaves mentre que els termoplàstics són fàcilment reciclaves, es poden conformar 
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tantes vegades com es vulgui mitjançant la calor. Cal tenir en compte però, que els 

diferents termoplàstics no es barregen bé quan s'escalfen junts, fet que redueix 

l'eficàcia del reciclat. És preferible, per tant, reciclar individualment un tipus de plàstic 

que un cop fos, la barreja que en resulta, es pugui reciclar directament en forma de 

producte.  

Els plàstics reciclats se solen emprar en aplicacions que no tenen res en comú amb 

l'ús original.  

Per a poder identificar les diferents i principals tipologies de plàstics que hi ha en el 

mercat actualment se'ls hi ha assignat un codi numèric que es troba, en alguns casos, 

imprès en els mateixos productes i/o en les seves etiquetes. D’aquesta manera es 

facilita la seva identificació per a una separació manual (Veure figura Fig.:11.04). 

 

   

PET PEad PVC 

   

PEbd PS Altres 

Fig. 11.04- Codis numèrics dels diferents tipus de plàstics. 

 

A part del tractament manual, s'utilitzen altres mètodes de separació. Aquest són:  

Anàlisi dels elements del plàstic. El PVC és fàcil de reconèixer a causa de l'àtom 

de clor en la seva molècula. Existeixen sistemes automàtics que identifiquen la 

composició dels diferents plàstics i en separen els diferents tipus.  
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Separació per densitat. Els plàstics s'esmicolen en forma de grànuls o escates i es 

submergeixen en líquid i, en funció de la seva densitat, alguns suren i uns altres 

s'enfonsen. Poden també separar-se en una centrifugadora.  

Separació electrostàtica. Es pot utilitzar amb plàstics que tenen càrregues 

elèctriques diferents com per exemple el PET i el PVC. 

Dissolució selectiva. S’utilitzen dissolvents orgànics per a dissoldre un o més tipus 

de polímers que, a continuació, es filtren, s’aïllen i es tornen a solidificar. 

 

11.2.4 El reciclat químic dels plàstics. 

Actualment la indústria del plàstic està investigant el potencial de noves tecnologies, 

com és el cas del reciclat químic. Aquest s’utilitza fonamentalment per a residus 

plàstics barrejats. 

Els quatre passos que cal seguir per a dur a terme el reciclat químic del plàstic són: 

1· Recollida i selecció  

2· Tractament de residus plàstics, per exemple, per mòlt  

3· Reciclat químic en noves matèries primeres bàsiques  

4· Reciclat en circuit tancat que torna al material plàstic original o a nous 

productes petroquímics. 

Existeixen quatre mètodes principals per al reciclat químic:  

Piròlisis. Els residus plàstics s'escalfen al buit produint una barreja d'hidrocarburs 

en estat líquid i gasós no molt diferent al petroli.  

Hidrogenació. Els residus plàstics s'escalfen amb hidrogen. Així es “trenquen” els 

polímers convertint-se en hidrocarbur líquid.  
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Gasificació. Els residus plàstics s'escalfen a través de l’aire produint una barreja de 

monòxid de carboni i hidrogen. Això s'utilitza per a produir noves matèries primeres 

com el metanol.  

Quimiòlissis. Certs plàstics poden tractar-se químicament i convertir-se en matèria 

primera per a fer els mateixos plàstics. 

 

11.2.5 La valorització energètic dels plàstics 

Dins de la terminologia usada per a parlar del medi ambient la valorització és tot 

aquell procediment que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus 

sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que pugin causar 

perjudicis per al medi ambient. 

Els plàstics que ja han tingut una vida útil poden ser aprofitats com combustibles pel 

seu elevat poder calorífic, similar al del fuel-oil o el gas natural.  

Els residus plàstics tenen un elevat poder calorífic, equivalent al del carbó o el 

petroli, que pot alliberar-se de forma neta i segura en processos de combustió, 

desprenent calor i generant electricitat.  

Existeixen dos tipus principals de plantes que recuperen l'energia dels residus 

plàstics: les de combustió juntament amb escombraries domèstiques, en un incinerador 

municipal; i les de combustió emprant el plàstic com combustible, normalment en 

combinació amb un combustible fòssil tradicional, en un procés de producció o en una 

central elèctrica. Per exemple, els residus d'envasos de plàstic, barrejats i pre-

classificats, s'han emprat amb èxit com a substituts del carbó en processos d'alta 

demanda energètica, com la fabricació de ciment. En la incineració d'escombraries 

barrejades, el plàstic representa el 8% del contingut però produeix el 30% de l'energia 

alliberada. Una qüestió normalment associada a la combustió és l'emissió de dioxines. 

“Dioxina” és un terme molt ampli que avarca una família de productes químics 

composta per 75 dioxines i 135 compostos relacionats, denominats furans. Uns pocs 

d'aquests compostos són tòxics, encara que el nivell de toxicitat varia molt d'un a l’altre. 
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Les dioxines es formen en presència de carboni, oxigen, hidrogen, clor i calor, i són un 

subproducte indesitjable en nombrosos processos de combustió i producció. També es 

produeixen en la natura, quan s'incendia un bosc, en un volcà o en una acumulació de 

compost.  

Aquest tipus de valorització (incineració), que implica la combustió de matèries que 

podrien ser aprofitades, genera una polèmica: al cremar residus plàstics que en la seva 

composició duen clor com el PVC emeten gasos altament perjudicials per a la salut 

com són les dioxines. Hi ha estudis que demostren que són tòxics, cancerígens i que 

afecten al sistema immunològic, reproductor, endocrí i nerviós de pràcticament gairebé 

tots els éssers vius. Aquest tipus de controvèrsies fa que les emissions de dioxines 

procedents de la combustió de residus estiguin curosament calculades. Es dedica molt 

treball d'investigació a reduir aquestes emissions per a complir normes de seguretat 

molt estrictes. La legislació europea ordena que, per al 2008, la combustió de residus 

contribueixi a les emissions globals de dioxines en només 11 grams a l'any (0,3%).  

A Europa, en l'actualitat, més de 2,6 milions de tones de residus plàstics es cremen 

a l'any per a produir calor útil i electricitat, en substitució de combustibles fòssils. Això 

es porta a terme en plantes d'incineració ben gestionades o en fàbriques de ciment en 

les quals les emissions són curosament controlades i limitades.  

 

11.2.6 Plàstics biodegradables. 

Els plàstics biodegradables són aquells que poden descompondre's per l'acció de la 

llum i/o dels bacteris. Es produeixen, però encara no són molt utilitzats. Tot i això 

aquests plàstics no són una solució fàcil a la gestió de residus ja que poden trigar molts 

anys en degradar-se per complet i suposen la pèrdua d'un recurs valuós que, d'una 

altra manera, podria recuperar-se i tenir una segona vida. No obstant això , tenen 

certes aplicacions en d’altres camps que no sigui la construcció com és el cas de la 

medicina (per exemple, sutures degradables i altres bio productes) i en agricultura (ex. 

film per a millorar les collites). 
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11.2.7 Abocadors. 

En les zones d'Europa on els residus no poden ser incinerats per a recuperar 

energia, encara es llencen als abocadors. Aquesta acció és un desaprofitament de 

recursos i la indústria del plàstic té el compromís d'explotar al màxim la combinació 

d'opcions de recuperació, amb la finalitat d'impedir que els residus acabin en abocats 

en qualsevol punt de la geografia mundial.  

En el passat, els abocadors se situaven en pedreres en desús o en pous. Omplir 

aquests grans forats del sòl amb residus sòlids era un bon mètode per a eliminar els 

antiestètics paisatges. Aquests abocadors contenen material orgànic, que és, 

normalment, més del 50% del pes total dels residus. Poden arribar a contenir milions de 

tones de material, augmentant, cada dia, en milers de tones.  

D’aquesta acumulació de materials abocats se’n genera dos tipus de residu, un en 

estat líquid i un altre en estat gasós. El líquid és un concentrat d'aigües residuals i ha 

de ser retingut en l'abocador perquè no es filtri als corrents d’aigües subterrànies. Per a 

evitar això, l'abocador s'aïlla, normalment, amb argila o plàstics. El gas és una barreja 

de diòxid de carboni i de metà (explosiva si no es controla apropiadament), compostos 

que contribueixen a l'escalfament global. Existeixen alguns abocadors on es recupera 

el gas utilitzant-lo per a generar calor o electricitat.  

Avui dia està acceptat que els abocadors no són una opció viable a llarg termini per 

a la gestió dels residus. Per a fomentar que els fabricants dissenyin productes que 

maximitzin l'ocupació de tota la vida útil dels recursos i perquè les opcions de 

recuperació resultin més atractives s'ha augmentat el cost financer dels dipòsits de 

residus en els abocadors.  

La legislació, ara, controla, de forma estricta, el disseny i l'ocupació de les zones 

destinades a abocador.  
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11.3 L’ACTUACIÓ MEDI AMBIENTAL D’ESPANYA. 

Comparat amb altres països europeus, actualment Espanya segueix formant part 

del grup de països capdavanters en el reciclat de plàstics de la Unió Europea. 

El reciclat total de plàstics a Espanya per a l'any 2003 va ser de 329.000 tones, la 

qual cosa ha suposat un augment del 8,3 per cent respecte a l'any anterior (2002). 

El plàstic de major consum a Espanya és el polietilè; aquest segueix sent 

capdavanter en termes de reciclat.  

Existeixen en l'actualitat 82 empreses amb capacitat i tecnologia per a reciclar els 

residus plàstics d'origen industrial. Mentre el reciclat d’aquests residus industrials 

manté un creixement moderat, el dels plàstics domèstics es va incrementar en un 32,7 

per cent respecte a l'any anterior, arribant a la xifra de 194.900 tones l’any 2003. 

 
Fig. 11.05- Distribució del reciclatge d’envasos per subsector d’origen l’any 2003. 

 

En relació amb l'altra forma de valorització, la recuperació energètica dels plàstics a 

Espanya (9,3% en 2003) segueix estant molt per sota de la mitjana europea (23%), i 

d'altres països, com França (32%), Suècia (38%), Holanda (52%), Dinamarca (65%) o 

Suïssa (75%). Tot això expressat en tant per cent respecte als residus generats en 

cadascun dels països citats. 
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És obvi que la necessitat de reciclar ve dictada per l'equilibri entre l'oferta i la 

demanda. No tindria sentit recuperar material per a reciclar si aquest no pot ser 

processat i venut d'una manera econòmica i mediambientalment acceptable.  

Tothom sap que la variació dels preus del petroli en el mercat mundial pot afectar al 

valor dels materials plàstics recuperats i, per tant, a la rendibilitat del reciclat. 

Existeix també la necessitat de considerar altres mètodes de tractament de residus. 

Què hauríem de fer? Reciclar els plàstics com materials? Reciclar-los químicament? 

Recuperar l'energia que contenen mitjançant la seva combustió? La resposta és, 

probablement, portar a terme les tres opcions, però decidint la millor combinació entre 

elles tenint en compte que l'elecció d'una o altra opció depèn de les circumstàncies 

específiques.  

Per exemple: quin sector produeix les escombraries? Com es recullen? De quines 

tecnologies de separació i classificació disposem? Existeix demanda de productes 

reciclats, productes de base o combustibles alternatiu? Poden fer-se estudis que 

avaluïn l’impacta mediambiental de l'opció de recuperació o eliminació triada. De fet, 

aquests estudis podrien estendre's a tot el cicle de vida d'un plàstic i ajudar a 

seleccionar el millor material des de la fase de disseny del producte. 
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12. CONCLUSIONS. 

Durant els últims 20 anys, el consum de plàstics en el sector de la construcció ha 

anat augmentant dràsticament a mesura que els enginyers, arquitectes i especialistes 

han començat a tenir coneixement dels beneficis que poden oferir aquests materials en  

les seves múltiples i diferents aplicacions.  

La facilitat de processament, el poc pes que caracteritza als polímers, a més de la 

seva força i durabilitat, fan que aquests materials resultin ideals per a satisfer els 

requeriments del sector.  

Aquests polímers ofereixen cada vegada més avantatges i brinden confort i 

eficiència al quotidià. Les diverses propietats que ja hem esmentat de cadascun d'ells 

els fan convenients per a una gran varietat d'aplicacions importants per a viure amb 

comoditat i seguretat.  

La gran dependència però que s’ha arribat a establir del material plàstic  fa 

necessari el trobar l'equilibri entre les necessitats de la construcció i la protecció del 

medi ambient; un dels majors desafiaments que afronten avui en dia tots els 

interventors del procés constructiu. 

 Tot i el gran ús que es dóna del plàstic dins de la construcció, l’opció d’una acabat 

amb aquest tipus de material per a paviments s’ha utilitzat, durant molt de temps, a molt 

petita escala i com a solució per a un acabat bast, resistent i poc agradable en lloc on 

es necessitava paviments d’una gran resistència. 

Mentres que en altres països d’Europa l’ús d’aquests paviments en l’àmbit domèstic 

està a la ordre del dia, aquí a Espanya, la gran fidelitat a la construcció tradicional n’ha 

perjudicat la seva utilització. Si a aquest fet se li afegeix la concepció negativa que té la 

societat als paviments plàstics en vivendes degut a la falta de coneixement de les 

possibilitats que ofereixen actualment aquests paviments, dóna com a resultat l’escàs 

ús que se’n dóna dins l’àmbit domèstic. 
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El desenvolupament de la industria del plàstic ofereix actualment una gran varietat 

en textures, colors, acabats i d’altres característiques que amplien les possibilitats 

d’aplicació d’aquest tipus de paviments. 

En espera d’una regularització i unificació de les normatives actuals i la creació de 

noves normes que exigeixin unes condicions tècniques a aquests paviments, cal oblidar 

els prejudicis que s’han creat entorn als paviments plàstics i plantejar-ne el seu ús 

domèstic atenent a les necessitats de la vivenda amb les seves múltiples varietats, 

millorades característiques i gran possibilitat d’acabats.  

Aplicar un paviment de resines en el garatge d’una vivenda resistent a les rodadures 

del cotxe i a les taques de greix i oli d’aquest, moqueta en les habitacions per aïllar-les 

del soroll extern, pvc o cautxú en els banys per garantir-ne la seva higiene, cautxú 

homogeni imitant un material noble en la resta de l’interior i cautxú reciclat en la zona 

de jocs infantils del pati esmorteint les possibles caigudes.  

Si no ens estranya un paviment plàstic en un local d’oci o en una botiga, per què ho 

fa la idea de posar-ho en una sala d’estar?   
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16. TAULES DELS PAVIMENTS PLÀSTICS 
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16.1 PAVIMENT DE RESINES EPOXI 
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Paviments de resines  (sintètiques).

Paviment de morter de resines termostables, format per:
· Imprimació de dos components a base de resines epoxi amb un alt poder de penetració. Té la 
funció de segellar la porositat del suport per garantir l'adhesió del tractament posterior.
· Morter auto-anivellant de tres components a base de ciment i resines modificades, no conté 
dissolvents orgànics. És la capa intermèdia del paviment però també es pot utilitzar com a acabat 
autoanivellant de paviment amb espessors de 1,5-3mm. Si la superfície del suport ja està 
anivellada no cal aplicar aquesta capa.
· Acabats:
 - Revestiment anti-estàtic; a base de resines epoxi i agregats especials que li conferèixen 
característiques conductores.
 - Revestiment anti-pols; pintura de protecció a base de resines epoxi, de dos components i amb 
dissolvents. 
 - Revestiment anti-lliscant; producte de dos components a base de resines epoxi, exempt de 
dissolvents i diluit en aigua. Acabat superficial texturitzat.
 - Revestiment epoxi d'alta resistència mecànica; producte de dos components 1:7 (lligant epoxi i 
sorra especial) de 5 a 10mm d'espessor.

· Sector farmacèutic.
· Sector alimentari.
· Sector sanitari

 Material: 14,93 €·m2 / Col·locat: 28,93 €·m2

Nau Industrial "Tramuntana"

_

Paviment.

ANOTACIONS

Treballs previs?
S'ha de tenir en compte la naturalesa del suport i, si existeixen recrescuts, s'han d'enretirar abans 
d'anivellar la base. S'ha d'indicar l'ús al que estarà sotmès el local en qüestió. També s'ha d'indicar 
la situació de les juntes estructurals, així com la posició dels punts de desaigüe.

 Neteja superfície d'aplicació
En superfícies noves de formigó s'ha d'eliminar el morter superficial fins a aconseguir el suport amb 
l'adherència necessària. En superfícies existents s'ha de netejar el suport de totes les possibles 
impureses mitjançant medis mecànics com l'escarificat, granallat, escatat, i/o xorrejat de sorra i 
aigua a pressió. Finalment es procedirà a l'aspiració de les restes de pols i de material.

 Sistema de col·locació del paviment · Imprimació: per a tot tipus de paviments, s'aplica amb pinzell o rodell de pèl curt, estendre 
uniformement evitant zones de sobre acumulació. En el cas del paviment antiestàtic aquesta 
imprimació epoxi serà de caràcter conductiu per poder dirigir directament les càrregues elèctriques 
des de la capa de revestiment conductiu fins les preses de terra.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats:

Obra: 

Emplaçament:

PAVIMENT DE RESINES EPOXI

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Limitacions: · Es decolora amb àcid nítric.
· Mala resistència a la llum solar.

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

· Higiènic i antilliscant.
· Comportament al foc BFL-s2.
· Alta resistència química.
· Alta resistència mecànica; rest.compressió de 94 N/mm2.
· Alta resistència a la tracció;rest. flexotracció de 27 N/mm2.
· Alta resistència a l’impacte.
· Alta resistència al canvi de temperatures
· Impermeable; 0% absorció d’aigua.

Preu aproximat m2:

Família:

Descripció:

Localització dins l'obra:

        CONCEPTE
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 Sistema de col·locació del paviment
· Revestiment autoanivellant: sobre la imprimació encara humida. Mesclar el primer component 
dins l'envàs del segon i agitar la mescla durants 30 segons com a mínim. Afegir-hi el tercer 
component i mesclar-ho tot amb una batidora elèctrica a baixa velocitat durant tres minuts com a 
mínim. No afegir-hi aigua. S'aplica una capa d'imprimació. Sobre la capa d'imprimació encara 
fresca, s'aplica el morter autoanivellant amb llana dentada o rastrell. Les marques de la llana 
dentada desapareixen, immediatament després es passa un rodill de pues de niló durant 10 minuts 
aprox. per tal d'expulsar l'aire i obtenir un revestiment uniforme. 

· Revestiment antiestàtic; els electrodes són de cobre conductor amb aïllament plàstic de 3.5mm2 
de secció, pelats en el seu extrem i amb els fils col·locats enforma de bano, subjectats amb cinta 
de cobre autoadhesiva, situats a una distància entre ells no superior a 10m., encastats en paviment 
de 20 a 30mm., prolongant-se verticalment per les parets i conectant-se a un circuit principal o 
directament a les preses de terra. Requereix personal especialitzat. S'aplica la segona capa 
d'imprimació de caràcter conductiu, se subministra predosificada i formada per dos components 
(resina i enduridor) que cal mesclar prèviament, un cop seca es fa un assaig de conductivitat. 24h 
després s'aplica el revestiment amb llana dentada o rastrell; format per dos components també 
predosificats que cal mesclar durant no més de 3 minuts per evitar alteracions de color. Es 
recomana dividir la superfície a revestir en zones per tal d'aconseguir espessors uniformes de 1,5-
2mm com a màxim.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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 · Revestiment antipols; producte de dos components predosificats, s'homogeneïtzen per separat 
amb una batedora elèctrica a baixa velocitat (600rpm), després s'aboca el segon dins l'envàs del 
primer i es mesclen durant 3 minuts evitant l'entrada d'aire. S'aplica amb pinzell, rodill de pèl curt o 
pistola, de 2 a 3 mans, a 20 ºC, amb una espera dentre elles de 12 a 48 hores. Protegir-lo de la 
llum del sol.

 · Revestiment antilliscant; mesclar el primer component per separat i afegir-li el segon, mesclar-los 
a baixa velocitat (300-400 rpm) fins a aconseguir una mescla homogènia. S'aplica sense diluir, amb 
rodell de pèl curt. Per un acabat superficial texturitzat utilitzar un rodill de gomaespuma. Per un 
acabat llis cal aplicar dues mans; la primera diluïda amb un 10% d'aigua i la segona sense diluir 
aplicada amb pistola, amb un tems d'espera entre capes no superior a tres dies.

· Revestiment epoxi d'alta resistència mecànica; mesclar el primer component a una velocitat de 
600rmp, afegir-hi el segon , mesclar-los durant 2-3 minuts i afegir-hi la sorra fins aconseguir una 
mescla homogènia. Sobre imprimació encara humida estendre uniformement amb un rastrell i 
compactar-ho i anivellar-ho tot aconseguint un espessor de 5-10mm. La capa de segellat, a base 
de resines epoxi, pigmentada o no, s'aplicarà a 20ºC i de 12 a 24 hores després de l'aplicació de la 
mescla de sorra.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 

 Tipus d'adhesiu _

 Juntes

                SI                            NO

Les mateixes que tingui el suport del paviment (juntes de retracció, de construcció i de dil·latació). 
En el fons de la junta es col·locarà material no adherent a la massilla (poliestirè expandit). Es 
realitzaran amb massilla d'un sol component, a base de poliuretà, amb elasticitat permanent i gran 
adherència. Es col·loca amb pistola, evitant l'oclusió d'aire, l'allisat de la massilla es realitzarà amb 
una espàtula mullada amb aigua i sabó.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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 Remats Al tractar-se d'un paviment continu no existeixen remats.

 Entregues amb paraments verticals A testa. Es pot optar per la col·locació d'un sòcol.

 Entregues amb fusteries A testa. 

 Entregues amb entorpeu A testa. Es pot optar per la col·locació d'un perfil de transició.

 Marca comercial /model: QUIMIRESINS

 Aplicador: PAVIMENTOS QUIMIPRES®

 Certificat CE del paviment

 Certificat CE del adhesiu

 Altres: Fitxa de característiques materials.

DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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16.2 PAVIMENT DE RESINES DE METACRILAT 
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ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Paviments de resines  (sintètiques).

Paviment semiflexible, a base de resines de metil-metacrilat.  Compost per una primera capa de 
resina d’imprimació de baixa viscositat, bona adherència i ràpid curat. Una capa intermèdia de 
morter de dos components (resina de metilmetacrilat i un aglutinant). I, finalment, una capa de 
segellat de resina reactiva de baixa viscositat, de dos components a base de metil-metacrilat.

· Imprimació: lligant de resina de metacrilat. 

· Morter autoanivellant:  lligant pigmentat de resina de metacrilat, per a la preparació de paviments 
autoanivellants d'altes prestacions mecàniques i acabats decoratius després del seu segellat. La 
rapidesa de guarit, fins i tot a baixes temperatures, permet preparar el sistema complet en curt 
temps i posar el paviment en servei 2 hores després de la seva instal·lació.

· Sector químic.
· Sector alimentari.
· Sector aeronàutic.
· Zones càrrega descàrrega.
· Rehabilitacions (degut al seu ràpid secat).
· Zones sotmeses a vibracions (gràcies a la seva condició semiflexible).

· Elevat cost econòmic.

Material: 92,50 €·m2 / Col·locat: 107,00 €·m2

-

-

-

ANOTACIONS

Treballs previs?
S'ha de tenir en compte la naturalesa del suport i, si existeixen recrescuts, s'han d'enretirar abans 
d'anivellar la base. S'ha d'indicar l'ús al que estarà sotmès el local en qüestió. També s'ha d'indicar 
la situació de les juntes estructurals, així com la posició dels punts de desaigüe.

 Neteja superfície d'aplicació

En superfícies noves de formigó s'ha d'eliminar el morter superficial fins a aconseguir el suport amb 
l'adherència necessària. En superfícies existents s'ha de netejar el suport de totes les possibles 
impureses mitjançant medis mecànics com l'escarificat, granallat, escatat, i/o xorrejat de sorra i 
aigua a pressió. Finalment es procedirà a l'aspiració de les restes de pols i de material. En el cas de 
formigons nous, es poden començar els treballs una vegada transcorreguts 28 dies des de la 
posada en obra del mateix. A l'estiu i en zones càlides aquest temps pot escurçar-se però sempre 
s'haurà d'assegurar que la humitat del suport sigui menor del 4% abans de l'aplicació 

PAVIMENT DE RESINES DE METACRILAT

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Limitacions:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats: · Gran resistència a les variacions tèrmiques
· Secat ràpid.
· Resistent als agents meteorològics.
· Impermeable i no porós.
· Inodor.
· Alta resistència a l’abrasió i  l'atac químic.
· Gran adherència als suports de formigó.
· Higiènic.

Emplaçament:

Localització dins l'obra:

Família:

Descripció:

Obra: 

Preu aproximat m2:

        CONCEPTE

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA
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ANOTACIONS

 Sistema de col·locació del paviment
· Imprimació: en primer lloc ha d'homogeneïtzar-se la resina (component A), a continuació s'afegix 
l'activador(component B) i es barreja de forma homogènia amb ajuda d'un mesclador elèctric a 
baixes revolucions, per a no introduir molt aire. Abocar tota la barreja sobre el sòl uniformement. 
Estendre la barreja amb l'ajuda d'una pala de goma i igualar amb un corró. És necessari que tota la 
superfície del suport quedi ben impregnada i coberta d'imprimació. Per a suports molt densos 
s'aplicaran dues capes, diluïnt la primera amb un 10-20% de diluïent epoxi. Per a millorar 
l'adherència entre capes es pot esparcir quars de sílice de granulometria 0,250mm. Avans del secat 
de la primera capa. El consum mig és de 0,25-0,35 kg/m2. Aplicar amb ventilació i utilitzar equip de 
protecció personal adequat. Cal disposar d'extintors en la zona de treball degut a l'alta inflamabilitat 
del producte. Sobre suports molt porosos pot ser necessari aplicar dues mans.

El paviment de metacrilat s'aplica una vegada ha assecat la imprimació. Mai s'han de deixar passar 
més de 24 hores per a assegurar una bona adherència. És recomanable esparcir lleugerament un 
àrid de sílice (sense saturar) per a ajudar a l'aplicació del paviment sobre la imprimació seca. 

· Revestiment: En primer lloc s'ha d'homogeneïtzar la resina (component A), a continuació s'afegeix 
el activador (component B) i es barreja de forma homogènia amb ajuda d'un mesclador elèctric de 
baixes revolucions, per a no introduir molt aire. Afegir a la mescla anterior, en proporció 1:0,5, sorra 
de sílice de granulometria 0,4-0,9mm. Mai afegir dissolvent o diluent extra. Abocar tota la barreja 
sobre el sòl uniformement. Estendre-la amb l'ajuda d'una pala llisa aplicant un espessor de 4 mm. 
Per a millorar la resistència del paviment i donar un acabat antilliscant es pot esparcir àrid de sílice 
de granulometria  0,6 mm. Aquesta capa assoleix un espessor final de 4mm aprox. Amb un 
rendiment mig de material de  1 kg/m2 (sempre en funció de l'estat del suport). Pot ser incolora o 
pigmentada.   Aplicar amb ventilació. Cal portar ulleres de seguretat, roba i guants deseguretat.

· Segellat: s'aplica amb llana metàl·lica la primera capa diluïda un10% amb diluent epoxi. La segona 
capa cal aplicar-la amb rodill, diluït amb un 10-20% de diluent. El consum mig és de 0,7 kg/m 2. Pot 
ser incolora o pigmentada. Aplicar amb ventilació. Cal portar ulleres de seguretat, roba i guants 
deseguretat.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 

 Tipus d'adhesiu _

 Juntes

                SI                            NO

 Remats Al tractar-se d'un paviment continu no existeixen remats.

 Entregues amb paraments verticals A testa. Es pot optar per la col·locació d'un sòcol.

 Entregues amb fusteries A testa. 

 Entregues amb entorpeu A testa. Es pot optar per la col·locació d'un perfil de transició.

 Marca comercial / model: CHEMILEVEL EPF SDT 3/4mm. 

 Aplicador: PINTURAS Y APLICACIONES HILARIO S.L.

 Certificat CE del paviment -

 Certificat CE del adhesiu -

 Altres: Fitxa de característiques materials.

DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA

Les mateixes que tingui el suport del paviment (juntes de retracció, de construcció i de dil·latació). 
En el fons de la junta escol·locarà material no adherent a la massilla (poliestirè expandit). Es 
realitzaran amb massilla d'un sol component, a base de poliuretà, amb elasticitat permanent i gran 
adherència. Es col·loca amb pistola, evitant l'oclusió d'aire, l'allisat de la massilla esrealitzarà amb 
una espàtula mullada amb aigua i sabó.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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16.3 PAVIMENT DE RESINES ACRÍLIQUES 
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ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Paviments de resines  (sintètiques).

Tractament superficial llis per a paviments de formigó mitjançant una pintura de base de resines 
acríliques i aigua. Format per diferents capes:

· Imprimació: és un producte monocomponente a base de resina acrílica. La seva funció és la 
d'assegurar una perfecta unió entre el suport i el slurry sintètic.

· Morter anivellant: és un lligant acrílic monocomponent a l'aigua, formulat per a optimitzar 
l'adherència del morter d'altes prestacions i regularitzar el suport.

· "Slurry": morter acrílic amb consistència pastosa, fabricat amb emulsió de resina sintètica, àrid 
de granulometria seleccionada i pigments.

· Pintura acríl·lica: és una pintura pigmentada, monocomponent, a base de resines acríliques en 
dispersió aquosa.

· Pintura de senyalització: és un revestiment monocomponent de base acrílica al dissolvent amb 
gran rapidesa d'assecat, especialment dissenyat per a la senyalització i marcat de superfícies de 
formigó i revestiments epoxídics o de poliuretà en aparcaments, magatzems, etc.

· Naus industrials.
· Magatzems.
· Espais esportius.

· Triga en secar-se.

Material: 19,92 €·m2 / Col·locat: 23,18 €·m2

Aparcament soterrani.

-

Pavimentació.

ANOTACIONS

Treballs previs? Tenir localitzades les juntes. S'ha de tenir en compte la naturalesa del suport i, si existeixen 
recrescuts, s'han d'enretirar abans d'anivellar la base. S'ha d'indicar l'ús al que estarà sotmès el 
local en qüestió. També s'ha d'indicar la situació de les juntes estructurals, així com la posició 
dels punts de desaigüe.

 Neteja superfície d'aplicació
El substrat de formigó sobre el qual s'apliqui pot estar humit però no xop, ha d'estar net de pols, 
restes de formigó o grassa i exempt d'elements adherits. 

 Sistema de col·locació del paviment

· Imprimació: Homogeneïtzar el producte. Aplicar amb pinzell o corró, deixant una pel·lícula 
uniforme sobre tot el substrat sense enbassalaments. Per a la correcta imprimació és necessària 
l'aplicació de dues mans del producte per  assegurar el segellat del suport. Esperar a l'assecat 
de la primera mà abans de l'aplicació de la segona (un mínim de 2 hores a 20 ºC) i esperar el 
mateix temps per a l'aplicació del slurry. Les eines es netegen amb aigua immediatament 
després de la seva utilització. El consum aproximat depèn de la rugositat i porositat del suport 
però es podria determinar amb un consum aproximat entre 100 - 200 g/m2 (aprox.).

PAVIMENT DE RESINES ACRÍLIQUES

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Limitacions:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats: · Resistència a l’abrasió.
· Alta resistència química.
· Impermeable a l’aigua.

Emplaçament:

Localització dins l'obra:

Família:

Descripció:

Obra: 

Preu aproximat m2:

        CONCEPTE

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA
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ANOTACIONS

 Sistema de col·locació del paviment
·Morter anivellant: Aplicar sobre el suport amb pinzell, corró o pistola. Estendre de forma 
homogènia sense formar bassals amb el producte, ja que en dificulta el seu assecat. Les eines 
es netegen amb aigua immediatament després de la seva ocupació. El consum recomanat  és 
de 100 - 200 g/m2 per mà depenent de la porositat del suport.

·Slurry: Homogeneïtzar el producte en l'envàs i aplicar amb paleta o raspall. Aplicar una segona 
mà després de l'assecat de la primera, habitualment a les 24 hores. No ha d'aplicar-se a 
temperatures per sota dels 10 ºC . És necessari que el lloc on es vagi a aplicar estigui 
convenientment ventilat per a aconseguir un guarit adequat. La neteja de les eines pot fer-se 
amb aigua. Una vegada sec el producte, cal utilitzar dissolvents. El consum habitual està entorn 
als1,5 - 2,5 Kg/m2 per capa segons rugositat i porositat del suport. Per a obtenir una bona 
resistència han d'aplicar-se'n dues mans. No s'ha d'aplicar quantitats superiors per capa ja que 
s'alentiria l'assecat.

·Pintura acrílica: Homogeneïtzar el producte. Es pot aplicar amb brotxa, corró o mitjançant 
polvorització mecànica. Per a una major durabilitat del revestiment han d'aplicar-se dues mans 
amb un interval de 24 hores entre elles. La neteja de mans i utensilis pot fer-se amb aigua abans 
que el producte hagi assecat. Consum aproximat de 500 g/m2 en dues capes i segons suport

· Pintura de senyalització: Homogeneïtzar el producte abans d'aplicar, amb l'ajuda d'un 
mesclador elèctric  a poques revolucions per a no introduir molt aire. Aplicar amb corró o pistola 
forma homogènia. Al aplicar-lo sobre un revestiment nou ha d'esperar-se al seu guarit inicial un 
mínim de 24 hores. No és necessari l'aplicació d'una segona mà. Cal garantir una ventilació 
adequada durant l'aplicació, tant per la seguretat dels operaris, com per a assegurar un guarit 
uniforme de la pel·lícula. 

 Format Continu                           Làmina                               Peces 

 Tipus d'adhesiu _

 Juntes

                SI                            NO

 Remats Al tractar-se d'un paviment continu no existeixen remats.

 Entregues amb paraments verticals A testa. Es pot optar per la col·locació d'un sòcol.

 Entregues amb fusteries A testa. 

 Entregues amb entorpeu A testa. Es pot optar per la col·locació d'un perfil de transició.

 Marca comercial / model: SEIRE ®

 Aplicador: -

 Certificat CE del paviment -

 Certificat CE del adhesiu -

 Altres: Fitxa de característiques materials.

DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA

Les mateixes que tingui el suport del paviment (juntes de retracció, de construcció i de 
dil·latació). En el fons de la junta es col·locarà material no adherent a la massilla (poliestirè 
expandit). Es realitzaran amb massilla d'un sol component, a base de poliuretà, amb elasticitat 
permanent i gran adherència. Es col·loca amb pistola, evitant l'oclusió d'aire, l'allisat de la 
massilla es realitzarà amb una espàtula mullada amb aigua i sabó.
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Imatge ACRIL.02

PAVIMENT DE RESINES ACRÍLIQUES
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16.4 PAVIMENT DE RESINES DE POLIURETÀ 
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Es diferencien 4 sistemes o mètodes d’aplicació dels paviments de poliuretà. 

Cadascun d’ells amb les seves característiques  pròpies.  La taula de la Fig.:14.01 

mostra aquestes diferents tipologies, el seu espessor, el seu consum de material lligant 

i el seu sistema d’aplicació. 

 
SISTEMA ESPESSOR 

MIN. 
CONSUM DE 

LLIGANT 
SISTEMA GRAL. 

D’APLICACIÓ 

SISTEMA PINTURA 0,3 - 0,5 mm 0,4 – 0,6 kg/m2 
Dos mans de lligant aplicat 

amb rodell 

SISTEMA AUTO-

ANIVELLANT 
2- 3 mm 2 – 3 kg/m2 

Una capa de morter 1:05 – 

1:1 auto-anivellant 

SISTEMA 

MULTICAPA 
2- 4 mm 1,5 – 2 kg/m2 

Dos mans de lligant saturat 

d’àrids 

SISTEMA MORTER 

SEC 
5- 8 mm 1,5 – 2 kg/m2 

Una capa de morter sec 1:5 

– 1:10 
 

Fig. 14.01- Taula dels diferents tipus de paviments de poliuretà. 
 

Atenent a aquests trets característics de cadascun dels sistemes i comparant-los 

entre ells es dedueix que: 

• com més complex sigui el sistema en funció del nombre de capes major 

serà el seu espessor. 

•  A major espessor més elevat és el consum de material. 

• com més capes contingui el sistema major serà el rendiment de la mà 

d’obra per a la seva construcció. 

Cap d’aquests punts anteriors són únics i exclusius de la comparació entre diferents 

tipus de paviments de poliuretà, és a dir que en la majoria de materials usats en la 

construcció a major espessor d’acabat major és la quantitat de material utilitzat i, al 

mateix temps, cóm més material utilitzat major és la repercussió de ma d’obra 

necessària. 

Per tan caldria comparar entre les diferents tipologies de paviment de poliuretà la 

característica que els diferencia entre ells: la resistència a l’atac químic. 
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El sistema multicapa reacciona de la següent manera enfront a l’atac químic de 

diferents productes. 

REACTIU QUÍMIC CONC. 
% 

2 HORES 1 DIA 7 DIES 28 DIES

Àcids      

Àcid acetil 5 % Baix Baix Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid clorhídric 5 % Nul Nul Baix Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid nítric 5 % Baix Baix Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid sulfúric  10 % Nul Nul Baix Mig 

 60% Mig Mig Mig Mig 

Àlcalis      

Hidròxid sòdic 50 % Baix Baix Baix Mig 

Amoníac 100% Nul Nul Mig Mig 

Altres      

Clorur sòdic Saturat Nul Nul Nul Nul 

Gasolina 100% Nul Nul Nul Nul 

Llet 100% Nul Nul Nul Nul 

Lleixiu 100% Nul Mig Mig Mig 

Vi 100% Nul Nul Nul Nul 

 
 

El sistema auto-anivellant reacciona de la següent manera enfront a l’atac químic de 

diferents productes. 

REACTIU 
QUÍMIC 

CONC. 
% 

2 HORES 1 DIA 7 DIES 28 DIES 

Àcids      

Àcid acetil 5 % Nul Nul Nul Baix 

 30% Nul Nul Nul Mig 

Àcid clorhídric 5 % Nul Nul Baix Mig 

 30% Nul Baix Mig Mig 

Àcid nítric 5 % Nul Baix Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 
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Àcid sulfúric  10 % Nul Nul Baix Mig 

 60% Nul Nul Mig Mig 

Àlcalis      

Hidròxid sòdic 50 % Nul Baix Baix Baix 

Amoníac 100% Nul Nul Nul Mig 

Altres      

Clorur sòdic Saturat Nul Nul Nul Nul 

Gasolina 100% Nul Nul Nul Nul 

Llet 100% Nul Nul Baix Baix 

Lleixiu 100% Nul Nul Baix Mig 

Vi 100% Nul Nul Nul Baix 

 

El sistema pintura reacciona de la següent manera enfront a l’atac químic de 

diferents productes. 

REACTIU 
QUÍMIC 

CONC. 
% 

2 HORES 1 DIA 7 DIES 28 DIES 

Àcids      

Àcid acetil 5 % Nul Baix Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid clorhídric 5 % Nul Nul Mig Mig 

 30% Nul Nul Mig Mig 

Àcid nítric 5 % Nul Nul Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid sulfúric  10 % Nul Nul Mig Mig 

 60% Nul Nul Mig Mig 

Àlcalis      

Hidròxid sòdic 50 % Nul Baix Mig Mig 

Amoníac 100% Nul Nul Mig Mig 

Altres      

Clorur sòdic Saturat Nul Nul Nul Nul 

Gasolina 100% Nul Nul Nul Nul 

Llet 100% Nul Nul Mig Mig 

Lleixiu 100% Nul Nul Mig Mig 

Vi 100% Nul Nul Mig Mig 
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El sistema morter sec reacciona de la següent manera enfront a l’atac químic de 

diferents productes. 

 
REACTIU 
QUÍMIC 

CONC. 
% 

2 HORES 1 DIA 7 DIES 28 DIES 

Àcids      

Àcid acetil 5 % Baix Baix Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid clorhídric 5 % Nul Nul Baix Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid nítric 5 % Baix Baix Mig Mig 

 30% Mig Mig Mig Mig 

Àcid sulfúric  10 % Nul Nul Baix Mig 

 60% Baix Baix Mig Mig 

Àlcalis      

Hidròxid sòdic 50 % Nul Nul Mig Mig 

Amoníac 100% Nul Mig Mig Mig 

Altres      

Clorur sòdic Saturat Nul Nul Nul Baix 

Gasolina 100% Nul Nul Nul Nul 

Llet 100% Nul Nul Baix Baix 

Lleixiu 100% Nul Nul Nul Baix 

Vi 100% Nul Mig Mig Mig 
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Paviments de resines  (sintètiques).

Tractament superficial llis per a paviments de formigó mitjançant resines de poliuretà, 
normalment amb dissolvents i pigments. Es diferencien tres sistemes. Aplicació de pintura de 
poliuretà sobre el suport,  sistema autoanivellant i multicapa.

· Imprimació: és una imprimació bicomponente a base de resines epoxis, fluida, d'excel·lents 
propietats humectants, indicada per a suports de formigó de porositat mitja-baixa. La seva funció 
és assegurar una perfecta unió entre el suport i el paviment continu polimèric

· Pintura:   revestiment de poliuretà pigmentat de dos components i un alt contingut en sòlids. 
Ofereix una alta resistència a l'abrasió. Indicat per a la protecció i decoració de superfícies de 
formigó. 

· Morter autoanivellant: barreja entre àrids de quars de granulometria adequada i un lligant de 
poliuretà pigmentat, sense dissolvents. Són morters autoanivellants elàstics, mantenint altes 
resistències químiques i a l'abrasió, així com acabats decoratius. 

· Morter sec: morters de resina i àrid en relacions entre 1:6 i 1:8. Aquests morters s'apliquen en 
espessors d'entre 5-8 mm, proporcionant un paviment d'alta resistència mecànica. Habitualment 
s'instal·len en zones de tràfic pesat i intens. L'acabat és lleugerament rugós. 

· Garatges.
· Magatzems.
· Tallers.

· Secat lent.

Material: 18,21 €·m2 / Col·locat: 27,35 €·m2 

-

-

-

ANOTACIONS

Treballs previs? S'ha de tenir en compte la naturalesa del suport i, si existeixen recrescuts, s'han d'enretirar 
abans d'anivellar la base. També s'ha d'indicar la situació de les juntes estructurals, així com la 
posició dels punts de desaigüe.

 Neteja superficie d'aplicació El substrat de formigó sobre el que s'apliqui ha d'estar anivellat, net de pols, grassa i qualsevol 
material que impedeixi una bona adherència. La imprimació és sensible a la humitat durant el 
guarit, pel que el suport ha d'estar sec. A l'aplicar sobre formigó nou, aquest ha de tenir almenys 
28 dies.

 Sistema de col·locació del paviment
La forma de la construcció del paviment vindrà donada per la tipologia del sistema. Podent ser el 
sistema de pintura, morter auto-anivelllant, multicapa o el de morter sec; però la capa 
d'imprimació és comuna a tots els sistemes.

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Limitacions:

Preu aproximat m2:

Obra: 

Emplaçament:

Localització dins l'obra:

PAVIMENT DE RESINES DE POLIURETÀ

        CONCEPTE

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA

Família:

Descripció:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats: · Elevada resistència tèrmica
· Alta resistència mecànica.
· Alta resistència a l’atac químic.
· Excel•lent resistència a l’aigua calenta i al contacte constant amb la humitat
· Impermeable y no porós
· Inodor
· Higiènic.



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

ANOTACIONS

 Sistema de col·locació del paviment
· Imprimació: Es barrejaran els dos components A i B amb ajuda d'un mesclador de baixes 
revolucions per a no introduir molt aire. Una vegada aconseguida una barreja homogènia, aplicar 
mitjançant brotxa o corró. Quan s'apliquin morters secs, aplicar el paviment quan la imprimació 
no estigui del tot seca. En el cas  del sistema pintura o multicapa el moment d'aplicació òptim 
és quan la imprimació arriba a un punt de consistència en el qual no es desenganxa a 
l'arrossegar amb la pala. En qualsevol cas s'ha d'esperar a arribar a aquest punt un mínim de 6-8 
hores segons la temperatura del suport. 

La imprimació en sistemes autoanivellants, per aconseguir una òptima adherència del morter 
autoanivellant, s'ha d'imprimir prèviament el suport; aplicat amb corró i amb un consum 
aproximat de 300 g/m2 per mà d'imprimació. És molt important que tots els porus del suport 
estiguin ben tancats per a evitar l'aparició de bombolles i per això és necessari l'aplicació de 
dues mans d'imprimació sempre que s'instal·li un sistema autonivelllant. És imprescindible que la 
imprimació hagi assecat al tacte perfectament abans d'aplicar el morter (esperar un mínim de 8 
hores).

· Pintura: Es barrejaran de manera íntima els components A i B, amb l'ajuda d'un mesclador 
elèctric a baixes revolucions, per a no introduir molt aire a la mescla. Una vegada aconseguida 
una barreja homogènia, aplicar mitjançant pinzell o corró de pèl curt. És recomanable aplicar una 
mà prèvia d'imprimació. Si es vol una superfície antilliscant cal esparcir àrid de sílice de 
granulometria 0-2 a 0,5 mm sobre la primera mà (1). A les 24 hores s'elimina l'excés d'àrid i 
s'aplica la segona mà. No es pot aplicar la segona (2) capa fins que la capa prèvia estigui seca al 
tacte, esperant un mínim de 8 hores. No deixar transcórrer mes de 24 hores. Les eines es 
netejaran amb dissolvent immediatament després de la seva utilització. El consum mig és de 250 
a 400 g/m2 per capa, depenent de la porositat del suport. 

· Morter autoanivellant acabat llis: Es mesclen prèviament els 2 components A i B amb l'ajuda 
d'un mesclador elèctric a revolucions baixes per a no introduir molt aire. A continuació s'afegeix 
lentament l'àrid de granulometria 0,4 mm (aprox.), en relació lligant : àrid 1 : 0,5, i es barreja 
durant 3 a 5 minuts fins a aconseguir una barreja homogènia. No afegir dissolvent o diluïen extra. 
Prèvia imprimació (1) s'aplicarà la mescla (2) amb paleta dentada per a aconseguir l'espessor 
desitjat i posteriorment es passarà el corró de pues de niló per poder extreure l'aire, obtenint com 
a resultat una superfície anivellada de color uniforme. Les eines es netejaran amb dissolvent 
immediatament després de la seva utilització. El consum aproximat és de 1,25 Kg/m2 de lligant, 
més 0,6 Kg/m2 d'àrid per mm d'espessor. Per a una anivellació adequada és necessari un 
espessor mínim de 2 mm. 

· Morter autoanivellant acabat antilliscant: Per a obtenir un morter antilliscant s'esparceix  sorra 
de quars normalment de granulometries que van desde 0,2 a 0,5 mm. per tota la superfície del 
morter autonivellant fins a saturació. A l'endemà s'escombra, s'escata, s'aspira i es pinta amb 2 
mans de pintura d'alt contingut en sòlids. S'ha de tenir especial cura en creuar la direcció de les 
mans de pintura perquè tots els buits quedin plens de pintura. El sistema antilliscant és idoni per 
a paviments sotmesos a grans sol·licitacions mecàniques, químiques, d'una neteja profunda i 
que a causa de la caiguda de productes que poden donar lloc a paviments molt relliscosos 
necessiten altes característiques antilliscants. Arriben a espessors finals de 3-5 mm.  

· Morter autoanivellant acabat antiratllat: Homogeneïtzar el component A, a continuació es 
barrejaran de manera íntima els dos components A i B, amb ajuda d'un mesclador elèctric a 
revolucions baixes per a no introduir molt aire. Una vegada aconseguida una barreja homogènia, 
aplicar mitjançant pinzell, corró de pèl curt o pistola (3). Aplicat a corró és important per a un bon 
acabat, donar passades creuades de corró. No aplicar la segona mà en un temps inferior a les 8 
hores de la primera, ni 48 hores després. És molt important aplicar dues mans del producte, 
creuant la segona sobre la primera. La repercussió és de 100 gr/m2 per mà. No aplicar quantitats 
superiors ja que es dificulta el guarit. Les eines es netejaran amb dissolvent immediatament 
després de la seva utilització. El consum mig és de 80 a 100 g/m2 per capa. 

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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ANOTACIONS

· Multicapa: (1) S'aplica una capa de mig mil·límetre d'imprimació barrejada amb sorra de quars 
en una proporció L/A = 1:1,5, a continuació i en humit s'esparceix sorra de quars (2) en 
granulometries que van des de 0,2 a 0,5 mm. depenent de l'espessor que es vulgui arribar, una 
vegada endurit s'escombra, s'escata tota la superfície i s'aspira. Una vegada fet això es dóna una 
nova capa de resina pigmentada  (3) especialment formulada per a capes fines i sorra de quars 
(4) en proporcions que van des de 1:1 a 1:1,5 estesa amb pala dentada i posterior passada d'un 
corró de pues. Normalment l'espessor assolit és de 2-3 mm. però el procés podria repetir-se i 
arribar amb més capes a espessors de 6 mm. L'última capa es pigmenta amb el color sol·licitat i 
depenent de la formulació pot tenir diferents requeriments tant químics com mecànics (5). 

· Morter sec:  (1) Aplicar una mà d'imprimació a corró amb un repercusió d'entre 200 - 300 gr/m2. 
(2) Aplicació d'una barreja en relació 1:0,2 de lligant poliuretànic pigmentat, de dos components 
sense dissolvent, amb una proporció de barreja en pes A/B : 67/33) i àrids de sílice de 
granulometría de 0,1-0,3 mm estès amb pala metàl·lica amb un consum aproximat de 600 gr/m² 
de lligant. Posterior aplicació manual o mecànica d'una capa de lligant poliuretànic colorejat de 
dos components amb una proporció de barreja A/B = 67/33), barrejat amb àrids de quars 
colorejats amb corba granulométrica 0,1 a 1,5 mm en proporcions lligant/àrid = 1/8 formant un 
morter sec amb un consum aproximat de ligante de 1000 g./m² , i posterior aplicació de segellat 
(3) mitjançant paleta de goma de resines modificades amb l'additiu tixotròpic en una quantitat de 
4% sobre el ligante, amb consum orientatiu de 500 g. Espessor aproximat de 4-5 mm.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 

 Tipus d'adhesiu _

 Juntes

                SI                            NO

 Remats Al tractar-se d'un paviment continu no existeixen remats.

 Entregues amb paraments verticals A testa. Es pot optar per la col·locació d'un sòcol.

 Entregues amb fusteries A testa. 

 Entregues amb entorpeu A testa. Es pot optar per la col·locació d'un perfil de transició.

 Marca comercial / model: SEIRE ®

 Aplicador: -

 Certificat CE del paviment -

 Certificat CE del adhesiu -

 Altres: Fitxa de característiques materials.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

 DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA

Les mateixes que tingui el suport del paviment (juntes de retracció, de construcció i de 
dil·latació). En el fons de la junta escol·locarà material no adherent a la massilla (poliestirè 
expandit). Es realitzaran amb massilla d'un sol component, a base de poliuretà, amb elasticitat 
permanent i gran adherència. Es col·loca amb pistola, evitant l'oclusió d'aire, l'allisat de la 
massilla es realitzarà amb una espàtula mullada amb aigua i sabó.

        CONCEPTE

OBRA
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ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Paviments de goma (sintètica).

Paviment en làmina a base de cautxú.

· Zones esportives.
· Zones de trànsit peatonal intens.

· Cal adhesiu per a la seva col·locació.

Material: 25,65 €·m2 / Col·locat: 31,68 €·m2

Construccióde la Guarderia "EL Timbaler del Bruc"

Sant Joan Despí

Paviments interiors

ANOTACIONS

Treballs previs? Condicions preliminars a la col·locació:

• temperatura ambient no inferior a 18º C ni superior a 30º C;
• humitat de l'aire no superior al 75%;
• humitat residual de la superfície de la base no superior al 2%.

 Neteja superfície d'aplicació

· Suport de paviment existent:  els més freqüents són  paviments de gres, ceràmica, pedres naturals 
i peces de formigó. S'han d'eliminar tots aquells elements que impedeixen l'adherència del material i 
el desnivell resultant s'ha de regularitzar amb productes
allisadors. 
Grasses, olis i vernissos s'hauran d'eliminar amb procediments mecànics que desincrustin tota la 
capa impregnada.

· Suports especials:  superfícies especials (metàl·liques, asfalt, etc.) consultar amb l'Assistència 
Tècnica de la casa Comercial.
Els controls i verificacions sobre les superfícies de base són fonamentals. En tot cas la superfície ha 
de quedar totalment lliure de pols, restes de material i ha d'estar totalment seca. 

 Sistema de col·locació del paviment Passos a seguir en la col·locació del paviment segons el format.

Passos a seguir en la col·locació del paviment en rotllo:

1. Traçar les línies ortogonals d'esquadra del local i plantejar la col·locació per a limitar els 
desaprofitaments de material i tallar definint la línia de partida.

2. Efectuar la col·locació dels rotllos en sec (sense adhesiu) amb les bores solapades 3 cm. Cal 
controlar la uniformitat de color i aspecte del paviment.

        CONCEPTE

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA

· Suport de formigó:  plà, dur, compacte, resistent als cops, sense esquerdes, sec (el màxim nivell 
acceptable d'humitat residual és del 2%) i amb un espessor mínim de 4 cm. En el cas que es 
prevegin instal·lacions hidràuliques, de calefacció o altres, és necessari que les canonades, 
adequadament aïllades tèrmicament, estiguin recobertes com a mínim de 6 cm d'espessor, armat 
amb una malla metàl·lica electrosoldada que eviti la formació d'esquerdes. 

Emplaçament:

Localització dins l'obra:

Família:

Descripció:

Obra: 

PAVIMENT DE CAUTXÚ

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Limitacions:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats: · Resistent.
· Antilliscant.
· Amortiguant de cops i soroll.
· Higiènic.

Preu aproximat m2:
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ANOTACIONS

3. És important la col·locació en sec del paviment per verificar la uniformitat del color i l'aspecte del 
paviment. Continuar amb els talls perimetrals per a la preparació de la peça i el seu enganxat.

4. Efectuar els talls sobre els solapaments  (l'ús de regles i cúters són aconsellables i permeten una 
millor qualitat de col·locació).

5. Enrotllar aproximadament la meitat del rotllo. Aplicar l'adhesiu amb un espàtula aconsellada pel 
fabricant. Estendre el rotllo aplicant amb una lleugera pressió des del centre cap als extrema per a 
eliminar les bosses d'aire i les zones que no estiguin en perfecte contacte amb el paviment d'origen 
o el suport.

6. Repetir la operació amb l'altre meitat del rotllo.

7. Desprès de la col·locació utilitzar un rodill per a garantir el perfecte contacte con el suport.

8. Si s'utilitzen adhesius amb temps d'actuació llargs, col·locar pes sobre les juntes. Les taques 
d'adhesiu s'han d'eliminar quant aquest encara estigui fresc utilitzant aigua amb un  detergent 
neutre per a adhesius acríl·lics i amb alcohol per a adhesius poliuretànics i epoxídics. Evitar durant 
la col·locació recolzar les mans, colzes o genolls sobre la pavimentació recèn encolada per a evitar 
la formació de marques.

Passos a seguir en la col·locació del paviment en peces:

2. Efectuar la col·locació en sec (sense adhesiu) de les peces sobre la superfície a revestir seguint 
les línies ortogonals, la direcció de col·locació i controlant l'alineació de les juntes i, per a paviments 
de relleu, dels cercles.

3. Controlar la uniformitat del color i l'aspecte del paviment. Seguir els talls perimetrals per a la 
preparació de la peça a enganxar.

4. Donar la volta a una fila de peces. Estendre l'adhesiu amb l'espàtula aconsellada pel
fabricant.

5. Col·locar les peces en la posició correcte enganxant-les aplicant  una lleugera pressió des del 
centre cap als extrems per a eliminar les bosses d'aire i les zones que no estiguin en perfecte 
contacte amb el paviment d'origen o el suport. 

6. Cal posar molta atenció amb l'alineació i nivell entre les peces i  l'alienació de juntes i relleus. Si 
s'utilitzen adhesius amb temps d'actuació llargs, col·locar pes sobre les juntes.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 

 Tipus d'adhesiu
La col·locació del adhesiu es realitza aplicant-lo de forma regular i en quantitats idònies regulant-lo 
amb la utilització d'espàtules dentades segons les indicacions dels fabricants dels adhesius. En 
general, en paviments de baix espessor, és preferible l'ús d'una espàtula amb un  dentat poc 
accentuat per a evitar que després de la col·locació de l'adhesiu resultin visibles les marques de 
l'aplicació. Aquestes espàtules hauran de ser substituïdes tan aviat com el dentat comenci a 
consumir-se.

· Acrílics en dispersió aquosa; Constituïts per un polímer acrílic diluït en aigua, endureix per 
evaporació i absorció de l'aigua que contenen; necessiten per tant suports porosos. Idonis 
únicament per a interiors, sobre paviments de ciment sotmesos a tràfic mig i lleuger i en aplicacions 
on no hi hagi un excés d'ús d'aigua.

· Epoxídics de dos components; Constituïts per un polímer epoxídic que reticula a la mescla amb un 
catalitzador. Endureix per reacció química entre els dos components. Idoni per a interiors amb 
paviments sotmesos a tràfic mig i pesat.

· Poliuretànic de dos components; Constituïts per un polímer poliuretànic que reticula a la mescla 
amb un catalitzador. Endureix per reacció química entre els dos components. Idoni per a interiors 
amb paviments de diversa naturalesa i sotmesos a tràfic pesat. Està disponible també en la versió 
conductiva per a la col·locació de paviments antiestàtics.

1.Traçar les línies ortogonals d'esquadra del local i plantejar la col·locació per a limitar els 
desaprofitaments i talls definint la línia de partida.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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ANOTACIONS

· Policloroprè a base de goma sintètica (neoprènics); Constituïts per neoprens en dispersió amb 
dissolvents. Endureixen per evaporació o absorció del dissolvent a través de materials porosos. Per 
la ràpida acció que caracteritza aquesta tipologia d'adhesius (que s'han d'aplicar ambdues cares a 
enganxar) estan indicats per a la col·locació d'accessoris (sòcols, revestiments d'escales, etc.). Està 
normalment en el comerç la versió conductiva (antiestàtica) i també el tipus que utilitza l'aigua en 
lloc de dissolvent.

 Junts

                SI                            NO

 Remats Sòcols d'alumini. Veure Imatge CAU.06.

 Entregues amb paraments verticals Entrega amb mitja canya. Veure Imatge CAU.05 i CAU.07.

 Entregues amb canonades Entregues a testa.

 Entregues amb fusteries Entregues a testa. Veure Imatge CAU. 06

 Entregues amb entorpeu Aquest es col·loca sobre el tall de la làmina de cautxú, deixant-lo ocult a la vista.

 Marca comercial: MONDO®

 Certificat CE del paviment

 Certificat CE del adhesiu

 Altres: Fitxa de característiques del material.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA

DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA

Cada 1,50m, les derivades en funció de l'ample dels rotllos de material de Cautxú del fabricant. Els 
junts es realitzen a testa. Veure Imatge CAU.04 i CAU.05.
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Imatge CAU.01

Imatge CAU.02

PAVIMENT DE CAUTXÚ 
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Imatge CAU.03

Imatge CAU.04

PAVIMENT DE CAUTXÚ
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Imatge CAU.05

Imatge CAU.06

PAVIMENT DE CAUTXÚ
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Imatge CAU.07

Imatge CAU.08

PAVIMENT DE CAUTXÚ
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ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Paviments de goma (sintètica).

Paviment en massa de dues capes a base de cautxú.

· Zones de joc infantil.
· Zones esportives.
· Zones de trànsit peatonal intens.

· Espessors mínims de 3-4 cm.

Material peces 29,95 €·m2 / Col·locació peces: 39,05 €·m2
Material continu: 45,00€·m2 / Col·locació continu: 54,00 €·m2

Adequació espai públic.

Sant Joan Despí.

Pista esportiva.

ANOTACIONS

 Treballs previs? Construcció d'un suport (solera o llosa de formigó) 
 Neteja superfície d'aplicació

La superfície en la que es col·loqui el cautxú ha de quedar totalment lliure de pols, restes de 
material i ha d'estar totalment seca. Sobre superfícies recomenades de formigó, ciment forjat o 
similar, i es desaconsella la seva col·locació sobre terra vegetal o gespa; no queda correctament 
adherit, i podrien sorgir problemes, amb el temps, de mobilitat del paviment.

 Sistema de col·locació del paviment
Requisits generals abans de la seva aplicació: La instal·lació ha de ser sobre una superfície plana, 
sense obstacles i sense elements tallants. Absència total de components tòxics que puguin alterar 
el material. Quan el sòl estigui constituïts per material granulat solt, el grossor de la capa haurà de 
superar en 2 mm. garantitzant que l'altura del farciment sigui precisa per a l'amortiguació.

Passos a seguir en la col·locació del paviment en peces:

Per a ús interior:

1. Es col·loca totalment solta, per a després enretirar el paviment de cautxú o bé canviar les 
llosetes mes fàcil i ràpidament.

3. Es poden tallar les llosetes en els trobaments amb paraments verticals, elements fixos i 
cantonades a mesura, per a obtenir un bon acabat.

4. Es recomana que la zona pavimentada de cautxú quedi encastada a l'interior d'un recinte; és a 
dir delimitar la zona amb peces de bora fixes, d'aquesta manera les peces queden fixes i no es 
mouen. Si el paviment està ben encastat, no fa falta adherir les peces ja que aquestes no es 
mouen. 

5. Si el paviment de cautxú no queda encastat, o bé queda solt, es poden enganxar les llosetes pels 
seus cantons o per la seva cara rebersa i d'aquesta manera aconseguir una superfície homogènia. 
Per ús interior no fa falta enganxar les peces per sota,d'aquesta manera es conserva el paviment 
existent que queda per sota de les llosetes de cautxú. També es poden enganxar les llosetes de 
cautxú per sota, si l'ús serà molt intensiu.

· Resistent.
· Antilliscant.
· Amortiguant de cops i soroll.
· Higiènic.

PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT

Emplaçament:

Família:

Descripció:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats:

Preu aproximat m2:

Limitacions:

Obra: 

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Localització dins l'obra:

        CONCEPTE

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

ANOTACIONS

 Sistema de col·locació del paviment Per a ús exterior:

1. Per a ús exterior s'aconsella enganxar les llosetes almenys pels seus costats, i preferentment per 
sota també.

2. Per a la col·locació exterior es recomana l'existència d'un sòl de sorra premsada, almenys 20 cm, 
amb rajoles o formigó per a obtenir una base ferma i anivellada.

3. Damunt de les rajoles o formigó, es col·loquen les peces enganxades per als costats i per sota. 
D'aquesta manera les llosetes no es mouen, ni es poden extreure.

4. Les llosetes són permeables, per tant, és important preveure la possibilitat de drenar l'aigua. 
També es pot col·locar un teixit anticontaminant, intercalat entre la base i el paviment de cautxú.

Passos a seguir en la col·locació del paviment en continu:

1. Capa d'imprimació a base de poliuretà prèvia a la seva col·locació.

2.  Capa de granulat  inicial de 3cm de materials sbr (cautxú reciclat en grànuls mesclats amb un 
lligant a base de poliuretà) en la seva totalitat de color negre que és l'encarregat d'esmorteir la 
caiguda. També es pot posar un granulat inicial de major grossor si  aquest paviment es col·locarà 
en una zona de jocs amb gran altura, ja que requereixin una major amortiguación.

3. Seguit d'una segona capa d'1 cm de EPDM granulat en color que és merament decoratiu. És en 
aquesta última capa enla que es poden realitzar dibuixos al gust del consumidor; des de formes 
simples com cercles, quadrats, etc fins a dibuixos més complexos com escuts, ninots,etc.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 

 Tipus d'adhesiu Per a la fixació del paviment de cautxú en peces al substrat es recomanen els següents tipus 
d'adhesius en funció de les característiques del substrat i condicions d'aquest:

· Adhesius amb base de resines de poliuretà. Ofereixen resistència a la humitat i als àlcalis en 
superfícies no poroses. Utilitzar una paleta d'acer dentada per a realitzar l'aplicació.   

· Adhesius epoxi termostables (adhesius epoxi). Recomenats per a aplicar en llocs sotmesos a 
calor excessiva, o bé al fred i a la humitat. S'han de barrejar en quantitats desiguals dues parts de 
resina epoxi immediatament abans de l'aplicació. Utilitzar una paleta d'acer dentada per a realitzar 
l'aplicació.  

 Juntes

                SI                            NO

 Remats A testa.

 Entregues amb paraments verticals A testa o amb l'acabat d'un sòcol, per a interiors.

 Entregues amb canonades Entregues a testa.

 Entregues amb fusteries Entregues a testa. 

 Entregues amb entorpeu Aquest es col·loca sobre la junta del canvi de paviment deixant-lo ocult a la vista.

A la vista la principal diferència entre la lloseta i el continu són les juntes, ja que en el format continu 
careix d'elles. 

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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ANOTACIONS

Marca comercial: CONFLEX®

 Certificat CE del paviment

 Certificat CE del adhesiu

 Altres: Fitxa de característiques del material.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA
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Imatge REC.01

Imatge REC.02

PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Imatge REC.03

Imatge REC.04

PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT
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Imatge REC.05

Imatge REC.06

PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT
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ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Paviment estratificat.

Paviment format per varies làmines de PVC unides entre sí.

· Centres sanitaris.
· Centres docents.
· Centres comercials.
· Centres esportius.

· Patologies derivades de la seva mala col·locació.

Material: 22,45 €·m2 / Col·locat: 29,77 €·m2

Adequació d'estant comercial dins uns grans magatzems.

Barcelona.

Paviment.

ANOTACIONS

Treballs previs?

La superfície del sòl (substrat) ha d'estar completament seca. S'ha de tenir en compte que encara 
que el sòl pugui semblar sec, pot ser que encara conservi humitat. La comprovació de la humitat és 
un pas obligatori per a la preparació del subsòl. La humitat relativa en subsòls minerals no ha 
d'excedir el 60% HR. En edificis de nova construcció és necessari assecar la superfície del sòl de 7 
a 14 dies abans de l'aplicació, per a assegurar que no quedi cap humitat en la superfície del ciment

 Neteja superfície d'aplicació
Cal retirar qualsevol tipus de cera, pintura, brutícia, pols, etc. del sòl abans de la instal·lació. S'ha 
de passar detergent i escombrar tot el sòl per a retirar la sorra, terra i els enderrocs superficials, 
retirant fins i tot la pols lleugera. S'ha d'assegurar que la superfície del sòl sigui plana, uniforme llisa 
i sense forats, si no fos així caldrà anivellar i allisar la superfície del substrat. Per a anivellar la 
superfície pot usar pasta nivelladora i una espàtula per a masilla. Per a evitar els possibles forats 
existents aquests es poden tapar amb amb un material més bast que la pasta anivelladora, sempre 
adequat al substrat. És necessari reparar qualsevol esquerda, fisura o àrea en mal estat en el 
substrat abans de començar la instal·lació del paviment. S'ha d'efectuar comprovació de la 
regularitat de la superfície acceptant-se normalment desviacions verticals màximes de 0,3 mm/m. 
Cal comprovar prèviament a la instal·lació la força i capacitat de càrrega del subsòl. 

S'ha de mantenir la temperatura de la sala per sobre dels 15ºC (59ºF) i 75% d'humitat relativa 
abans i durant la instal·lació. Els adhesius, els productes per al sòl i el paviment s'han de deixar en 
el mateix ambient on vagin a ser instal·lats com a mínim durant les 24 h prèvies a la instal·lació 
(això és essencial per a una correcta instal·lació). S'haurà de posar especial atenció en el paviment 
emmagatzemat no estigui exposat a corrents d'aire i que les caixes no es col·loquin en posició 
vertical o repenjades contra les parets durant el període d'acondicionament. L'emmagatzematge de 
les lloses i lames ha de fer-se dintre dels seus embalatges i en posició horitzontal en el sòl. Durant 
el període d'assecat i guarit dels adhesius s'ha de mantenir la temperatura mínima de 15º C i 75% 
d'humitat relativa. 

PAVIMENT DE PVC

        IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA

Limitacions:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats: · Gran resistència. 85-95 Shore A
· Impermeable.
· Higiènic.
· Antilliscant, 0,75.
· Bona resistència química.
· Bona resistència als raigs ultraviolats.

Emplaçament:

Localització dins l'obra:

Família:

Descripció:

Obra: 

Preu aproximat m2:

        CONCEPTE

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

OBRA



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

ANOTACIONS

 Sistema de col·locació del paviment Preparar totes les eines necessàries per a la col·locació del paviment: corrons, cúters, adhesius, 
dispersadores d'adhesiu i compassos d'escairat, abans de començar la instal·lació. Verificar que 
tots els productes d'aplicació són del mateix lot i que la quantitat que se'n disposa és necessària 
per a l'aplicació. 

Passos a seguir en la col·locació del paviment en peces:

1. Buscar el centre exacte del sòl marcant una creu amb línies verticals i horitzontals en el sòl. En 
cas de que les parets no siguin rectes, no formin angle recte o no siguin paral·leles s'haurà de 
definir en quines paret s'instal·laran les peces en xamfrà i en quines d'elles caldrà instal·lar les 
lloses o lames retallades donada la dificultat de trobar espais de dimensions que coincideixin 
exactament amb les del paviment. S'ha de procurar que les peces retallades estiguin en el lloc 
menys visible de la sala. 

2. Comprovar i medir l'escairat realitzat amb les línies marcades al sòl i després aplicar adhesiuen 
el primer quart de la quadrícula marcada en el terra.

3. Es recomana treballar només en petites àrees d'aplicació al mateix temps i anar aplicant 
l'adhesiu d'acord amb això. La repercussió mitjana d'adhesius utilitzat és de 0,3 a 4,5 Kg per m2.

4. Cal mantenir una distància mínima de 1 mm entre la paret i l'extrem del paviment; posteriorment 
aquesta junta quedarà coberta pel sòcol. Un cop disposat el paviment amb l'adhesiu s'ha de 
comprimir aquest contra el sòl de forma ferma, de tal manera que el paviment quedi ben pla en el 
sòl. 

5. Degut a la alta inflamabilitat dels adhesius, evitar qualsevol contacte amb espurnes o flames i no 
està prohibit fumar durant la instal·lació fins al complet assecat de l'adhesiu. 

6. Ja que les adhesius s'assequen ràpidament, cal retirar immediatament, amb cura, l'adhesiu 
sobrant amb alcohol o aiguarràs diluïda, assecant immediatament amb un drap l'alcohol o 
aiguarràs utilitzat sobrant. 

7. En el cas d'instal·lació de lames és convenient analitzar la direcció en que s'instal·len en funció 
de la incidència de la llum i la principal línia de mira a fi d'aconseguir el millor aspecte d'acabat de 
la instal·lació.

8. Les lames i lloses es poden instal·lar seguint un patró regular o irregular en funció dels criteris 
decoratius escollits i de l'economia d'ús de material. En el cas de patró regular s'inicia amb una 
primera fila de lames i el sobrant de la ultima lama muntada s'utilitza per a començar la següent 
fila, aquest és el mètode més econòmic ja que redueix les mermes considerablement. En el cas de 
patró irregular després d'acabar la primera fila de lames es comença amb una de nova o en funció 
de l'efecte decoratiu desitjat amb mitja peça i així successivament, això genera una major merma 
del material.

9. Cal considerar en qualsevol instal·lació una merma de com a mínim un 5% de la superfície a 
instal·lar. Es recomana guardar el material sobrant com material de recanvi i manteniment.

10. S'han de retallar, per la seva banda inferior, les peces situades en els marcs de les portes 
portes i les portes en el cas en que l'espessor de la junta existent sigui inferior a l'espessor del 
paviment i per a la obertura de la porta sense frec

Passos a seguir en la col·locació del paviment en rotllo:

1.Traçar les línies ortogonals d'esquadra del local y plantejar la col·locació per a limitar els 
desaprofitaments de material i talls definint la línia de partida.
2. Efectuar la col·locació dels rotllos en sec (sense adhesiu) amb les bores solapats 3 cm. Cal 
controlar la uniformitat de color i aspecte del paviment.

3. És important la col·locació en sec del paviment per verificar la uniformitat del color i l'aspecte del 
paviment. Continuar amb els talls perimetrals per a la preparació de la peça i el seu enganxat.

4. Efectuar els talls sobre els solapaments  (l'ús de regles i cúters són aconsellables i permeten 
una millor qualitat de col·locació).

5. Enrotllar aproximadament la meitat del rotllo. Aplicar l'adhesiu amb un espàtula aconsellada pel 
fabricant. Estendre el rotllo aplicant amb una lleugera pressió des del centre cap als extrema per a 
eliminar les bosses d'aire i les zones que no estiguin en perfecte contacte amb el paviment d'origen 
o el suport.

6. Repetir la operació amb l'altre meitat del rotllo.

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE

OBRA
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ANOTACIONS

7. Desprès de la col·locació utilitzar un rodell per a garantir el perfecte contacte amb el suport.

8. Si s'utilitzen adhesius amb temps d'actuació llargs, col·locar pès sobre les juntes. Les taques 
d'adhesiu s'han d'eliminar quant aquest encara estigui fresc utilitzant aigua amb un  detergent 
neutre per a adhesius acrílics i amb alcohol per a adhesius poliuretànics i epoxídics. Evitar durant 
la col·locació recolzar les mans, colzes o genolls sobre la pavimentació recèn encolada per a evitar 
la formació de marques.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 
 Tipus d'adhesiu Per a la fixació del paviment de PVC al substrat es recomanen els següents tipus d'adhesius en 

funció de les característiques del substrat i condicions d'aquest:

· Adhesius amb base de làtex acrílic (adhesius acrílics). Aplicades sobre el substrat garanteixen 
que la seva superfície retingui el mínim d'humitat possible. Degut al fet que es tracta d'un producte 
no tòxic i que té un poder d'adhesió lleu, facilita el manteniment posterior a la instal·lació. Utilitzar 
una paleta d'acer dentada per a realitzar l'aplicació.   

· Adhesius amb base de resines de poliuretà. Ofereixen resistència a la humitat i als àlcalis en 
superfícies no poroses. Utilitzar una paleta d'acer dentada per a realitzar l'aplicació.   

· Adhesius epoxi termostables (adhesius epoxi). Recomenats per a aplicar en llocs sotmesos a 
calor excessiva, o bé al fred i a la humitat. S'han de barrejar en quantitats desiguals dues parts de 
resina epoxi immediatament abans de l'aplicació. Utilitzar una paleta d'acer dentada per a realitzar 
l'aplicació.  

 Juntes

                SI                            NO

 Remats
El paviment té un espessor no superior a 3 mm, per tant en l'inici de la instal·lació en aquells llocs 
de passada, a fi d'evitar possibles ensopecs i principalment millorar l'acabat estètic és convenient 
instal·lar qualsevol perfil standard de mercat tant plàstic com d'alumini o fusta fixat al substrat.

 Entregues amb paraments verticals  A fi d'aconseguir l'acabat decoratiu desitjat i la rematada de la punta amb les parets és convenient 
la utilització de sòcols en qualsevol material que permeti l'efecte decoratiu desitjat 

 Entregues amb canonades
Medir i marcar la posició de les canonades en les peces (sense oblidar l'espai de dilatació) Utilitzar 
un cúter i tallar amb un angle de 45º un diàmetre superior en 1 mm al de la canonada per a 
respectar l'espai de dilatació. Encolar els trossos i després col·locar-los. 

 Entregues amb fusteries Entregues a testa o tallar el marc de fusta en la base i encolar per sota el paviment. Per als marcs 
metàl·lics, procedir al tall de la peça preservant l'espai de dilatació.

 Entregues amb entorpeu Aquest es col·loca sobre el tall de la làmina de PVC, deixant-lo ocult a la vista.

 Marca comercial: EUROTILE,S.L.

 Certificat CE del paviment

 Certificat CE del adhesiu

 Altres: Fitxa de característiques del material.

OBRA

DOCUMENTACIÓ-NORMATIVA

Junta de dilatació cada 20 metres lineals d'entre 1 i 5 mm i les derivades en funció de l'ample dels 
rotllos/peces de material de PVC del fabricant i es realitzen a testa. Les juntes de separació es 
poden rematar amb peces de PVC de 4-5m d'ample i espessors 2,5 - 3 mm, que permeten ser 
instal·lades entre les lloses i entre les lames forma de junta amb un efecte únicament decoratiu. 

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE
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Imatge PVC.02

PAVIMENT DE PVC



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISIS DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

Imatge PVC.03

Imatge PVC.04

PAVIMENT DE PVC
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Imatge PVC.05

Imatge PVC.06

PAVIMENT DE PVC
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Paviments sintètics.

Paviment de fibres artificials entrellaçades o teixides entre elles.

Les FIBRES SINTÈTIQUES amb les que es poden crear un paviment tèxtil son de diferents tipus; i 
la seva evolució en el mercat és constant, millorant la seva capacitat d'absorció dels  colorants, 
dotant-les de tactes més agradables, inserint conductors elèctrics per a reduir l'electricitat estàtica, 
etc. Les principals fibres sintètiques per a moquetes són:

· Fibres de poliamida: la fibra més coneguda i més utilitzada; degut a la seva alta resistència a 
l'abrasió (3,5 vegades superior a la llana). Per contra té una menor resiliència (1);és a dir que 
necessita una pressió bastant forta per no aixafar-se. La pols s'hi adhereix fàcilment, de fàcil neteja 
per aspiració.

· Fibres de polièster: presenta bones qualitats resilients; recupera la forma  fàcilment després de 
rebre la pressió d'un pès, però és menys resistent a l'abrasió, fet que comporta  que cada cop 
s'utilitzi menys aquest tipus de fibra.

· Fibres de polipropilè: utilitzades durant molt de temps com una fibra barata que servia per a 
produir catifes i moquetes del primer preu, va desenvolupar‚ fibres més sofisticades que permetien 
la realització de productes de qualitat amb una bona solidesa de color.

· Cinemes i teatres.
· Oficines.
· Hotels i restaurants.
· Centres docents (guarderies,escoles primària)
· Vivendes.

· Fonoabsorvent. La moqueta redueix la transmissió de les ones sonores i n'amortigua la seva 
reverberació.

Esquema bàsic de transmissió d'ones sonores sense i amb paviment tèxtil.

· Propietats antiestressants. La llargada de les fibres amortiguen els passos, evitant les vibracions i 
protegint els ossos, tendons i articulacions.

PAVIMENT TÈXTIL

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

Aplicació:             Interior             Exterior      

Propietats: · Bona resistència al desgast.
· Resistent a la humitat.
· Estable a la llum.
· Difícilment perforables.
· Antilliscant.

Família:

Descripció:
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· Aïllant tèrmic. Relantitza la dissipació del calor. Paviment compatible amb la calefacció per terra 
radiant.

· Antial·lèrgic. El percentatge de pols en suspensió en una estància equipada amb moqueta és de 
fins a un 50% menys al índex de pols en una estança amb un paviment dur.

· Higiènic. La moqueta reté les partícules dipositades en la seva superfície evitant així que tornin a 
posar-se en circulació en l'atmosfera. Fa a vegades de dipòsit inclús de filtre de retenció.  
Aquestes partícules s'eliminen per aspiració. Pel que es refereix als líquids existeixen tractaments, 
com el INTERSEPT (de Interface), que protegeixen les fibres contra l'aparició de bactèries i fongs.

· Fàcil manteniment. No necessita cap producte de manteniment específic, no exigeix la interrupció 
del trànsit ni el secat de les superfícies després de netejar-les.

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT
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· Poca resistència al foc.

Material: 14,89 €·m2 / Col·locat: 22,99 €·m2 

En aquest tipus de paviment el cost també ve donat pel manteniment d'aquest. En la taula 
exposada a continuació es mostra la comparativa del cost de neteja en comparació a altres 
paviments i sistemes de neteja.

ANOTACIONS

Treballs previs? Cal deixar el material, ja siguin les peces o els rotllos de moqueta en l'estança en la que es 
col·locarà durant 24 h abans de la seva col·locació.

 Neteja superfície d'aplicació
El suport sobre el qual anirà el paviment tèxtil ha de ser plà i estar net, sec i lliure de pols. En cas 
d'una mala planimetria o de l'existència d'algun forat o esquerda és indispensable reparar i anivellar 
el suport.

 Sistema de col·locació del paviment Existeixen dos mètodes diferents de col·locar la moqueta; el flotant i l'adherit.

La col·locació flotant de peces.

1- A partir de la porta d'entrada de l'estança col·locar les peces al terra dibuixant una creu. La 
primera peça sencera se situarà en l'àrea d'escombrada de la porta.

2- Desplaçar la creu, si és necessari, de manera que els talls es reparteixin equitativament en 
ambdós costats de l'habitació. Al realitzar aquests càlculs és important preveure que les peces que 
calgui tallar no tinguin un tamany inferior al de la meitat de la peça, evitant amb això que quedin 
mal fixades.

3- Verificar amb l'ajuda d'una esquadra que les peces formen un angle recte en la intersecció amb 
les dues rectes.

4- Traçar amb una corda les dues línies que serviran de referència com a punt de partida per a la 
instal·lació de les peces (a-b i c-d).

5- Adherir cinta adhesiva de dues cares en les línies traçades i en tot el perímetre de l'habitació. 
Retirar la banda protectora únicament de les cintes col·locades en les línies.

6- Col·locar la primera peça en la intersecció de les dues línies i seguir amb la col·locació de les 
següents peces (2 i 3) procurant deixar-les perfectament alineades respecte la primera. 

7- Col·locar la quarta peça, ajustant-la en l'angle format per les tres anteriors. Es necessari tenir en 
compte la direcció de les fibres de la moqueta.

Si el que es vol és aconseguir un acabat uniforme s'han d'alinear les peces en funció de la direcció 
de les fibres; si l'acabat que es busca és el d'un tauler d'escacs les peces cal col·locar-les amb les 
fibres orientades perpendicularment entre elles.

OBRA

Preu aproximat m2:

        DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

Limitacions:

        CONCEPTE



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS

ANOTACIONS

8- Continuar col·locat les peces al llarg de les línies i a continuació la resta de peces fins a 
completar la superfície. Totes les peces col·locades han de quedar perfectament ajustades entre 
sí.

9- Per procedir a la col·locació de les peces que formen el contorn de l'habitació cal retirar la banda 
protectora de la cinta de doble cara. Per calcular el tall de les peces caldrà situar la peça contra la 
paret (comprovant el sentit de les fibres), traçar la línia de tall sobre la peça parcialment tapada i 
tallar-la amb l'ajuda d'un cúter. Finalment es col·locarà la peça situant el tall contra la paret.

10- Finalment caldrà fixar un perfil en el canvi de paviment en la zona de la porta per evitar que les 
peces es moguin amb el moviment del pas.

La col·locació amb adhesiu.

El sistema de col·locació és idèntic al de la col·locació flotant amb la única diferència que en 
aquest cas és precís encolar el suport prèviament.

1- Aplicar l'adhesiu al mateix temps que es van col·locant les peces, en la superfície equivalent a 3 
o 4 peces. D'aquesta manera l'habitació és transitable durant l'aplicació del paviment i l'adhesiu 
queda millor repartit.

2- Netejar amb aigua les restes d'adhesiu abans de que aquest endureixi. Un cop sec l'adhesiu 
caldrà alcohol o dissolvent per eliminar-lo.

3- Cal esperar a que les peces col·locades amb adhesiu estiguin totalment seques abans de 
trepitjar-les.

4- Finalment caldrà fixar un perfil en el canvi de paviment en la zona de la porta per evitar que les 
peces es moguin amb el moviment del pas.

 Format Continu                           Làmina                               Peces 
 Tipus d'adhesiu Per a la fixació del paviment de PVC al substrat es recomanen els següents tipus d'adhesius en 

funció de les característiques del substrat i condicions d'aquest:

· Adhesius amb base de làtex acrílic (adhesius acrílics). Aplicades sobre el substrat garanteixen 
que la seva superfície retingui el mínim d'humitat possible. Degut al fet que es tracta d'un producte 
no tòxic i que té un poder d'adhesió lleu, facilita el manteniment posterior a la instal·lació. Utilitzar 
una paleta d'acer dentada per a realitzar l'aplicació.   

· Adhesius amb base de resines de poliuretà. Ofereixen resistència a la humitat i als àlcalis en 
superfícies no poroses. Utilitzar una paleta d'acer dentada per a realitzar l'aplicació.   

· Adhesius epoxi termoestables (adhesius epoxi). Recomanades per a aplicar en llocs sotmesos a 
calor excessiva, o bé al fred i a la humitat. S'han de barrejar en quantitats desiguals dues parts de 
resina epoxi immediatament abans de l'aplicació. Utilitzar una paleta d'acer dentada per a realitzar 
l'aplicació.  

        EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

        CONCEPTE
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 Juntes Cal evitar les juntes perpendiculars a les portes o en llocs de molt tràfic (per exemple el centre de 
la sala). 

                SI                            NO Vindran determinades pel format del material; és a dir si és moqueta en peces o en rotllo.

 Remats Sòcols i perfils en canvis de paviment.

 Entregues amb paraments verticals Seran entregues a testa i quedaran per sota de la col·locació del sòcol.

 Entregues amb canonades
Medir i marcar la posició de les canonades en les peces (sense oblidar l'espai de dilatació) Utilitzar 
un cúter i tallar amb un angle de 45º un diàmetre superior en 1 mm al de la canonada per a 
respectar l'espai de dilatació.

 Entregues amb fusteries Seran entregues a testa. 

 Per resoldre aquestes tipus d'entregues amb eficàcia és convenient fer una plantilla que copiï la 
superfície que es vol revestir i tallar la peça resseguint el contorn de la plantilla. Abans de col·locar 
la peça cal fer la comprovació de que aquesta encaixa perfectament.

 Entregues amb entorpeu A testa o per sota d'aquest.

 Marca comercial: INTERFACEFLOR®

 Certificat CE del paviment

 Certificat CE del adhesiu

 Altres: Fitxa de característiques del material.
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DRK MMA 101 
FICHA TÉCNICA

Imprimación reactiva de baja viscosidad con muy buenas propiedades de adherencia y rápido curado.

USO:
Principalmente se emplea como imprimación para los pavimentos de DRK MMA 101  sobre la mayoría de soportes excepto los 
metálicos.
También puede emplearse como barniz o laca pigmentada para el pintado de suelos.

CARACTERÍSTICAS:
Viscosidad :   80 - 100 mPas.
Densidad    :   0,980 gr/cc.
Pot Life       :   15 minutos.
Tiempo de curado : 40-60 minutos.

APLICACIÓN:
Se aplica a brocha o a rodillo.
Para soportes muy densos recomendamos dar dos capas  diluyendo la primera con 10-20% de DRK  MMA 407
Para mejorar la adherencia entre capas puede espolvorearse cuarzo silíceo de granulometría adecuada ( 0,250 mm ). antes del 
secado de la primera capa.
Las cantidades de DRK CATALYST  a añadir inmediatamente antes de la aplicación dependen de la temperatura ambiente y de 
la del substrato.

TEMP. ºC            % PESO               % VOL.

    0ºC                       5%                    10%
+12ºC                       3%                      6%
+20ºC                       2%                      4%

  Menos de 0ºC agregar un 5% por peso de resina y además DRK MMA 404
RENDIMIENTO:

Según estado y porosidad del soporte.
El consumo medio suele ser de 0,25-0,35 kg/m2.
Un soporte poroso posiblemente requerirá dos capas.

ENVASADO
  1 kg.
  5 kg.
25 kg.

   ALMACENAMIENTO
• 6 meses si se almacena en un lugar frio y seco y en el        recipiente original sin abrir.
• La temperatura óptima de almacenamiento es de 15-20 ºC

SEGURIDAD E HIGIENE:
Contiene metilmetacrilato.
Aplicar con ventilación y usar equipo de protección personal adecuado.

INFLAMABILIDAD:
Altamente inflamable: FLASH POINT + 10ºC

       Disponer de extintores en la zona de trabajo.

Los  datos,  informaciones  y  recomendaciones  contenidos  en  esta  ficha  técnica,  referentes  a  productos,  forma  de  empleo  y  aplicaciones,  se  basan  en  los  
conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas en circunstancias controladas o especialmente 
definidas . 
Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y 
aplicación de nuestros productos.
Es responsabilidad  del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina, y si las condiciones  
reales de utilización son las más adecuadas. 
La información  no supone  compromiso  o responsabilidad   jurídica,  por los  daños  que pudieran  producirse  como  consecuencia  de una utilización  incorrecta  o  
aplicación  inadecuada,  inclusive en relación  a derechos  a terceros  ni  que  el  uso  contravenga alguna  patente.  Los  datos  y la  propia  ficha  técnica  pueden  ser 
modificados sin previo aviso.  
Reservados todos los derechos.

FICHA TÉCNICA correspondiente a  ENERO 1995 ( quedan anuladas todas las de fechas anteriores



DRK MMA 205 
FICHA TÉCNICA

Resina reactiva incolora, de media viscosidad  de dos 
componentes, basada en el metilmetacrilato (MMA) para la 
producción de revestimientos de suelos  que requieren unas 
excelentes características de endurecimiento, buena 
resistencia química y mecánica. 

USO:

Principalmente  se  emplea  como  aglutinante   para  el 
revestimiento de pavimentos de METACRILATO aplicados 
a llana y no sujetos a una fuerte carga de agua caliente. 
También puede emplearse pigmentada .

CARACTERÍSTICAS:
Viscosidad :   140 - 170 mPas.
Densidad    :   0,980 gr/cc.
Pot Life       :   15 minutos.
Tiempo de curado : 40-60 minutos aproximadamente a 
20 ºC.

APLICACIÓN:

A llana  metálica 

Preparación del substrato

La zona que va a cubrirse ha de estar preparada con una 
imprimación de DRK MMA 101,  incluyendo el arenado. El 
substrato ha de ser firme, sólido y estar seco y libre de 
polvo, grasa o aceite.
Las partículas dispersas y la lechada deben eliminarse a 
conciencia mediante granallado.
La   grasa  o  aceites,  así  como  la  humedad,  pueden 
eliminarse mediante limpieza de flameo con soplete.

Las  cantidades  de  DRK  CATALYST  a  añadir 
inmediatamente antes  de  la  aplicación dependen de  la 
temperatura ambiente y de la del substrato.

TEMP. ºC            % PESO               % VOL.
    0ºC                       5%                    10%
+10ºC                       4%                      8%
+20ºC                       2%                      4%
+30ºC                       1%                      2%

Menos de 0ºC agregar un 5% por peso de resina y además 
DRK MMA 404

El consumo de material y el método de aplicación dependen del 
sistema a aplicar.

RENDIMIENTO:

Según estado  del soporte.
El consumo medio suele ser de 1 kg/m2.

    ENVASADO
     1 kg.
     5 kg.
    25 kg.

    Color : incoloro
                standars: gris, rojo, verde y especiales bajo demanda.

ALMACENAMIENTO
• 6 meses si  se almacena en un lugar frio  y seco y en el 

recipiente original sin abrir.
• La temperatura óptima de almacenamiento es de 15-20 ºC

SEGURIDAD E HIGIENE:
Contiene metilmetacrilato.
Es  obligatorio llevar gafas  de seguridad,  ropas  y guantes 
protectores  adecuados durante la  mezcla y aplicación del 
DRK 205
Aplicar con ventilación.

INFLAMABILIDAD:
Altamente inflamable: FLASH POINT + 10ºC
Disponer de extintores en la zona de trabajo.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, 
referentes  a  productos,  forma  de  empleo  y  aplicaciones,  se  basan  en  los 
conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos 
de  laboratorio  y  experiencias  prácticas  en  circunstancias  controladas  o 
especialmente definidas . 
Los  valores  específicos  pueden  sufrir  variaciones,  ya  que  quedan  fuera  de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse 
en el uso y aplicación de nuestros productos.
Es responsabilidad   del  cliente  asegurarse,  mediante  sus  propios  ensayos  y 
pruebas  que  cada  producto  satisface  el  propósito  al  que se  destina,  y si  las 
condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 
La información no supone compromiso o responsabilidad  jurídica, por los daños 
que  pudieran  producirse  como  consecuencia  de  una  utilización  incorrecta  o 
aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso 
contravenga  alguna  patente.  Los  datos  y la  propia  ficha  técnica  pueden  ser 
modificados sin previo aviso.  
Reservados todos los derechos.

FICHA TÉCNICA correspondiente a  ENERO 1995 ( quedan anuladas todas las de fechas anteriores )



DRK MMA 301 
FICHA TÉCNICA

Sellado para sistemas de pavimentos DRK en áreas secas 
que requieren resistencias química,  y mecánicas para zonas 
de tránsito pesado. 
Fácil aplicación

Es  una  resina   reactiva  de  2  componentes,  azul-violeta, 
resistente  a  UV,  de  baja  viscosidad  basada  en  el 
metilmetacrilato  (MMA).  Después  de  la  polimerización,  el 
color azul-violeta deja de ser visible.

CARACTERÍSTICAS:
    Viscosidad :   70 - 90  mPas.
    Densidad    :   0,99  gr/cc. a 25ºC
    Pot Life       :   15 minutos aproximadamente.
    Tiempo de curado: 30 minutos aproximadamente a 20 ºC.

APLICACIÓN:

A llana de goma o metálica.

Preparación del substrato

El sistema de recubrimiento DRK que se va a sellar ha de 
estar limpio, seco y libre de polvo, grasa o aceite. Ha de 
estar totalmente endurecido y enfriado

Una  carga  permanente  de  agua  puede  producir  una 
decoloración blanca del sellado DRK MMA 301. En estas 
condiciones recomendamos el uso del  DRK MMA 306 y 
DRK MMA 305.

Cuando el DRK MMA 301 se utilicre en zonas de carga de 
agua caliente, las aguas residuales han de recogerse en 
canalizaciones   uy  transportarlas  hacia  un  sistema  de 
drenaje adecuado.

Las cantidades de  DURAKONER CATALYST  a añadir 
inmediatamente antes  de  la  aplicación dependen de  la 
temperatura ambiente y de la del substrato.

TEMP. ºC            % PESO               % VOL.
    0ºC                          5%                    10%
+10ºC                          3%                      6%
+20ºC                       1,5%                      4%

Menos de 0ºC agregar un 5% por peso de resina y además 
DRK MMA 404

El consumo de material y el método de aplicación dependen 
del sistema a aplicar.

RENDIMIENTO:

Según estado  del soporte.
El consumo medio suele ser de 0,700 kg/m2.
.

ENVASADO
     1 kg.
     5 kg.
    25 kg.

    Color : incoloro
                standars: gris, rojo, verde y especiales bajo demanda.
    
ALMACENAMIENTO
• 6 meses si  se almacena en un lugar frio  y seco y en el 

recipiente original sin abrir.
• La temperatura óptima de almacenamiento es de 15-20 ºC

SEGURIDAD E HIGIENE:

Contiene metilmetacrilato.
Es  obligatorio llevar gafas  de seguridad,  ropas  y guantes 
protectores  adecuados durante la  mezcla y aplicación del 
DRK 205
Aplicar con ventilación.

INFLAMABILIDAD:
Altamente inflamable: FLASH POINT + 10ºC
Disponer de extintores en la zona de trabajo.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, 
referentes  a  productos,  forma  de  empleo  y  aplicaciones,  se  basan  en  los 
conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos 
de  laboratorio  y  experiencias  prácticas  en  circunstancias  controladas  o 
especialmente definidas . 
Los  valores  específicos  pueden  sufrir  variaciones,  ya  que  quedan  fuera  de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse 
en el uso y aplicación de nuestros productos.
Es responsabilidad   del  cliente  asegurarse,  mediante  sus  propios  ensayos  y 
pruebas  que  cada  producto  satisface  el  propósito  al  que se  destina,  y si  las 
condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 
La información no supone compromiso o responsabilidad  jurídica, por los daños 
que  pudieran  producirse  como  consecuencia  de  una  utilización  incorrecta  o 
aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso 
contravenga  alguna  patente.  Los  datos  y la  propia  ficha  técnica  pueden  ser 
modificados sin previo aviso.  
Reservados todos los derechos.

FICHA TÉCNICA correspondiente a  ENERO 1995 ( quedan anuladas todas las de fechas anteriores )



 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 PAVIMENT DE RESINES ACRÍLIQUES 
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Acrisil Imprimación

Imprimación monocomponente basada en resina acrílica en dispersión acuosa

94

Características técnicas

Temperatura de soporte:
mínima: +10 ºC
máxima:+30 ºC

Secado al tacto (25 ºC): 2 horas

Tipo: resina acrílica en dispersión acuosa.
Color: blanquecino.
Densidad: 1,02 Kg/l
Tiempo de aplicabilidad: > 60 minutos

95

Acrisil Imprimación

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISILIMP 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Aplicación
Homogeneizar el producto. Aplicar con brocha o
rodillo, dejando una película uniforme sobre todo el
sustrato sin encharcamientos. Dejar secar dos horas
antes de aplicar el slurry.

Limpieza de herramientas
Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.

Consumo

El consumo aproximado de ACRISIL IMPRIMACIÓN
dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte
es 100 - 200 g/m2

Presentación

Se suministra en envases de 25 Kg.

Condiciones de almacenamiento

Tienen un periodo de almacenamiento de 8 meses
entre 5 ºC y 30 ºC. Proteger de las heladas.

Descripción

El ACRISIL IMPRIMACIÓN es un producto mono-
componente basado en resina acrílica. Su función
es la de asegurar una perfecta unión entre el soporte
y el slurry sintético.

Campos de aplicación

 Puente de unión de slurries sintéticos a sustratos
de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Producto al agua, libre de disolventes orgánicos.
 Secado rápido.
 Buen poder humectante y de penetración en so-
portes de hormigón.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique
puede estar húmedo pero no encharcado, debe estar
limpio de polvo, lechadas o grasa y exento de partes
mal adheridas.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame de ACRISIL IMPRIMACIÓN
recoger el material con algún producto absorbente
como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
No debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser
ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos
inmediata y abundantemente con agua y acudir a
un médico. En caso de contacto con la piel lavar
abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.
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Acrisil Imprimación

Imprimación monocomponente basada en resina acrílica en dispersión acuosa

94

Características técnicas

Temperatura de soporte:
mínima: +10 ºC
máxima:+30 ºC

Secado al tacto (25 ºC): 2 horas

Tipo: resina acrílica en dispersión acuosa.
Color: blanquecino.
Densidad: 1,02 Kg/l
Tiempo de aplicabilidad: > 60 minutos

95

Acrisil Imprimación

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISILIMP 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Aplicación
Homogeneizar el producto. Aplicar con brocha o
rodillo, dejando una película uniforme sobre todo el
sustrato sin encharcamientos. Dejar secar dos horas
antes de aplicar el slurry.

Limpieza de herramientas
Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.

Consumo

El consumo aproximado de ACRISIL IMPRIMACIÓN
dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte
es 100 - 200 g/m2

Presentación

Se suministra en envases de 25 Kg.

Condiciones de almacenamiento

Tienen un periodo de almacenamiento de 8 meses
entre 5 ºC y 30 ºC. Proteger de las heladas.

Descripción

El ACRISIL IMPRIMACIÓN es un producto mono-
componente basado en resina acrílica. Su función
es la de asegurar una perfecta unión entre el soporte
y el slurry sintético.

Campos de aplicación

 Puente de unión de slurries sintéticos a sustratos
de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Producto al agua, libre de disolventes orgánicos.
 Secado rápido.
 Buen poder humectante y de penetración en so-
portes de hormigón.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique
puede estar húmedo pero no encharcado, debe estar
limpio de polvo, lechadas o grasa y exento de partes
mal adheridas.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame de ACRISIL IMPRIMACIÓN
recoger el material con algún producto absorbente
como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
No debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser
ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos
inmediata y abundantemente con agua y acudir a
un médico. En caso de contacto con la piel lavar
abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.
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Ligante acrílico para imprimación de Seirecem Nivelación

100

Características técnicas

Contenido en sólidos:
en peso: 32 %  en volumen: 30 %

Temperatura mínima del soporte:10 ºC
Secado al tacto (20ºC): 2 horas.

Tipo: ligante acrílico monocomponente
Colores: blanquecino
Densidad: 0,95 kg/l

101

Seirecem Nivelación Primer

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECEMPRIMER 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado de SEIRECEM NIVELA-
CIÓN PRIMER es de 100 - 200 g/m2 por mano
dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER se suministra
en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER tiene un pe-
riodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo
En un lugar seco y fresco. Proteger de las heladas.

Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER es un ligante
acrílico monocomponente al agua, formulado para
optimizar la adherencia del mortero de altas presta-
ciones SEIRECEM NIVELACIÓN u otros tipos de
morteros cementosos.

Campos de aplicación

 Adherencia de morteros cementosos sobre sopor-
tes de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Aplicable sobre soportes húmedos, no encharca-

dos.
 Aumenta la adherencia del mortero.
 Cierra la porosidad del hormigón y ayuda a conso-

lidarlo.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe
estar limpio de polvo, grasa o cualquier impureza.

Aplicación
Aplicar sobre el soporte con brocha rodillo o pistola.
Extender de forma homogénea sin encharcar con el
producto, ya que se dificulta su secado posterior.
Para la correcta imprimación de SEIRECEM
NIVELACIÓN es necesaria la aplicación de dos
manos de imprimación para asegurar el sellado
delsoporte. Esperar al secado de la primera mano
antes de la aplicación de la segunda (un mínimo de
2 horas a 20 ºC)

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.
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Ligante acrílico para imprimación de Seirecem Nivelación

100

Características técnicas

Contenido en sólidos:
en peso: 32 %  en volumen: 30 %

Temperatura mínima del soporte:10 ºC
Secado al tacto (20ºC): 2 horas.

Tipo: ligante acrílico monocomponente
Colores: blanquecino
Densidad: 0,95 kg/l

101

Seirecem Nivelación Primer

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECEMPRIMER 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado de SEIRECEM NIVELA-
CIÓN PRIMER es de 100 - 200 g/m2 por mano
dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER se suministra
en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER tiene un pe-
riodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo
En un lugar seco y fresco. Proteger de las heladas.

Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER es un ligante
acrílico monocomponente al agua, formulado para
optimizar la adherencia del mortero de altas presta-
ciones SEIRECEM NIVELACIÓN u otros tipos de
morteros cementosos.

Campos de aplicación

 Adherencia de morteros cementosos sobre sopor-
tes de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Aplicable sobre soportes húmedos, no encharca-

dos.
 Aumenta la adherencia del mortero.
 Cierra la porosidad del hormigón y ayuda a conso-

lidarlo.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe
estar limpio de polvo, grasa o cualquier impureza.

Aplicación
Aplicar sobre el soporte con brocha rodillo o pistola.
Extender de forma homogénea sin encharcar con el
producto, ya que se dificulta su secado posterior.
Para la correcta imprimación de SEIRECEM
NIVELACIÓN es necesaria la aplicación de dos
manos de imprimación para asegurar el sellado
delsoporte. Esperar al secado de la primera mano
antes de la aplicación de la segunda (un mínimo de
2 horas a 20 ºC)

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.
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Acrisil

Slurry sintético

96

Características técnicas

Densidad: 1,6 kg/l
Resistencia a la abrasión (PRB 7/86): < 10 gr
Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 8 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: Mortero acrílico al agua con consistencia
de lechada.

Colores estándar: verde, rojo, gris.
Consulten para otros colores.

Contenido en sólidos:
en peso: 83 %     en volumen: 73 %

97

Acrisil

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISIL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Limpieza de herramientas

La limpieza del instrumental puede hacerse con
agua. Una vez seco el producto, hay que utilizar
disolventes tipo xileno, petróleo, etc.

Consumo

El consumo habitual está en torno a 1,5 – 2,5 Kg/m2

por mano según rugosidad y porosidad del soporte.
Para obtener una buena resistencia deben aplicarse
dos manos. No deben aplicarse dotaciones muy
superiores por mano ya que se retardaría el secado.

Presentación

En envases de cartón reforzado de 50 kg.

Condiciones de almacenamiento

El ACRISIL permite su almacenamiento en condicio-
nes normales por periodos máximos de 6 meses.
En su almacenamiento debe mantenerse el envase
en posición vertical, así como evitar heladas y expo-
siciones directas al sol.
Si en el momento de la aplicación el producto pre-
sentara sedimentación, debe agitarse hasta conseguir
una mezcla homogénea.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.

Descripción

Mortero acrílico con consistencia de lechada, fabri-
cado con emulsión de resina sintética, árido de
granulometría seleccionada y pigmentos.

Campos de aplicación

 Pavimentos industriales y zonas de estacionamien-
to de vehículos con tráfico ligero.

 Accesos a chalets.
 Tratamiento de isletas o medianas, en obra civil.
 Pavimentación de zonas deportivas.
 Vías peatonales o paseos en zonas recreativas.
 Pavimentos industriales y de garajes.
 Carriles bici.

Propiedades

 Es un producto inodoro y no inflamable.
 Por su composición es un producto resistente a la
abrasión con solicitaciones de tráfico ligero y
peatonal.

 Se fabrica en una variada gama de colores.
 Buena adherencia a soportes de hormigón y aglo-
merado asfáltico.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar deberá estar perfectamente
limpia de polvo, aceites, grasas, etc. Sobre soportes
de hormigón debe imprimarse previamente con una
mano a rodillo de ACRISIL IMPRIMACIÓN y dejar
secar un mínimo de 2 horas.

Aplicación
Homogeneizar el producto en el envase y aplicar
con rastra o cepillo, o con elementos mecánicos
adecuados para este producto. Aplicar una segunda
mano tras el secado de la primera, habitualmente a
las 24 horas.
No debe aplicarse con temperaturas por debajo de
los 10 ºC.
Es necesario que el lugar donde se vaya a aplicar
esté convenientemente ventilado para conseguir un
curado adecuado.
Es conveniente aplicar una mano final de sellado
con el revestimiento acrílico SEIRECOLOR. El sellado
con SEIRECOLOR es especialmente necesario en
exteriores para proteger de la lluvia y mejorar la
resistencia al desgaste.

El ACRISIL no debe ponerse en contacto con piel y
ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos,
lavarlos inmediata y abundantemente con agua y
acudir a un médico. En caso de contacto con la piel
lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito. Emplear guantes y gafas protectoras durante
el manejo y aplicación del producto.
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Acrisil

Slurry sintético

96

Características técnicas

Densidad: 1,6 kg/l
Resistencia a la abrasión (PRB 7/86): < 10 gr
Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 8 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: Mortero acrílico al agua con consistencia
de lechada.

Colores estándar: verde, rojo, gris.
Consulten para otros colores.

Contenido en sólidos:
en peso: 83 %     en volumen: 73 %

97

Acrisil

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISIL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Limpieza de herramientas

La limpieza del instrumental puede hacerse con
agua. Una vez seco el producto, hay que utilizar
disolventes tipo xileno, petróleo, etc.

Consumo

El consumo habitual está en torno a 1,5 – 2,5 Kg/m2

por mano según rugosidad y porosidad del soporte.
Para obtener una buena resistencia deben aplicarse
dos manos. No deben aplicarse dotaciones muy
superiores por mano ya que se retardaría el secado.

Presentación

En envases de cartón reforzado de 50 kg.

Condiciones de almacenamiento

El ACRISIL permite su almacenamiento en condicio-
nes normales por periodos máximos de 6 meses.
En su almacenamiento debe mantenerse el envase
en posición vertical, así como evitar heladas y expo-
siciones directas al sol.
Si en el momento de la aplicación el producto pre-
sentara sedimentación, debe agitarse hasta conseguir
una mezcla homogénea.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.

Descripción

Mortero acrílico con consistencia de lechada, fabri-
cado con emulsión de resina sintética, árido de
granulometría seleccionada y pigmentos.

Campos de aplicación

 Pavimentos industriales y zonas de estacionamien-
to de vehículos con tráfico ligero.

 Accesos a chalets.
 Tratamiento de isletas o medianas, en obra civil.
 Pavimentación de zonas deportivas.
 Vías peatonales o paseos en zonas recreativas.
 Pavimentos industriales y de garajes.
 Carriles bici.

Propiedades

 Es un producto inodoro y no inflamable.
 Por su composición es un producto resistente a la
abrasión con solicitaciones de tráfico ligero y
peatonal.

 Se fabrica en una variada gama de colores.
 Buena adherencia a soportes de hormigón y aglo-
merado asfáltico.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar deberá estar perfectamente
limpia de polvo, aceites, grasas, etc. Sobre soportes
de hormigón debe imprimarse previamente con una
mano a rodillo de ACRISIL IMPRIMACIÓN y dejar
secar un mínimo de 2 horas.

Aplicación
Homogeneizar el producto en el envase y aplicar
con rastra o cepillo, o con elementos mecánicos
adecuados para este producto. Aplicar una segunda
mano tras el secado de la primera, habitualmente a
las 24 horas.
No debe aplicarse con temperaturas por debajo de
los 10 ºC.
Es necesario que el lugar donde se vaya a aplicar
esté convenientemente ventilado para conseguir un
curado adecuado.
Es conveniente aplicar una mano final de sellado
con el revestimiento acrílico SEIRECOLOR. El sellado
con SEIRECOLOR es especialmente necesario en
exteriores para proteger de la lluvia y mejorar la
resistencia al desgaste.

El ACRISIL no debe ponerse en contacto con piel y
ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos,
lavarlos inmediata y abundantemente con agua y
acudir a un médico. En caso de contacto con la piel
lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito. Emplear guantes y gafas protectoras durante
el manejo y aplicación del producto.
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Seirecolor A

Pintura a base de resinas sintéticas en dispersión

98

Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación:10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 6 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: revestimiento acrílico monocomponente.
Colores: Consulten nuestra gama.
Densidad: 1,35 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 62 %    en volumen: 49 %

99

Seirecolor A

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECOLOR 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Presentación

El SEIRECOLOR-A se presenta en bidones de cartón
reforzado con tapas de plástico y con un peso de
40 Kg.

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECOLOR-A permite su almacenamiento en
condiciones normales y por periodos máximos de 6
meses. No debe exponerse directamente al sol, ni
mantenerse en zonas muy calientes.
Proteger de las heladas.
El envase deberá mantenerse cerrado hasta el mo-
mento de su aplicación.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
El SEIRECOLOR-A no debe ponerse en contacto
con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto
con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente
con agua y acudir a un médico. En caso de contacto
con la piel lavar abundantemente con agua y jabón.
Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No
provocar el vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECOLOR-A es una pintura coloreada, mono-
componente, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa.

Campos de aplicación

 Revestimiento de pavimentos industriales.
 Terminación de pavimentos deportivos drenantes

o impermeables.
 Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
 Terminación de fachadas y decoración de interio-

res, tanto de viviendas como de edificios indus-
triales.

 Pintura anticarbonatación sobre hormigón.
 Capa de color para aglomerados asfálticos.

Propiedades

 Presenta una viscosidad media y partículas de
tamaño fino.

 Compatible con el cemento, la cal y el betún, por
lo que puede aplicarse perfectamente sobre
pavimentos o fachadas que tengan como so-
porte estos productos.

 Resiste bien los aceites y las grasas.
 Una vez seca, la pintura presenta una superficie

satinada y suave, por lo que se ensucia poco
y permite la limpieza con facilidad.

 Mejora las propiedades superficiales de pavimentos
de hormigón aportando limpieza, reduciendo la
formación de polvo.

 Puede lavarse con agua sola o con detergente,
debiéndose evitar el estancamiento prolongado
de agua, ya que en caso contrario podría pro-
ducirse ablandamiento.

 Amplia gama de colores.
 Resistente a rayos ultravioleta.
 Permeable a vapor de agua.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón,
deberá estar limpia y carente de restos de obra.
Si al abrir el envase se observara alguna sedimen-
tación debe homogeneizarse antes de la aplicación.

Aplicación
Puede aplicarse con brocha, rodillo o mediante
pulverización mecánica.
Para una óptima durabilidad del revestimiento deben
aplicarse dos manos con un intervalo de 24 horas
entre ellas.

Limpieza de herramientas

La limpieza de manos y utensilios puede hacerse
con agua antes de que el producto haya secado.

Consumo

Aproximadamente 500 g/m2 en dos capas y según
soporte.
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Seirecolor A

Pintura a base de resinas sintéticas en dispersión

98

Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación:10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 6 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: revestimiento acrílico monocomponente.
Colores: Consulten nuestra gama.
Densidad: 1,35 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 62 %    en volumen: 49 %

99

Seirecolor A

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECOLOR 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Presentación

El SEIRECOLOR-A se presenta en bidones de cartón
reforzado con tapas de plástico y con un peso de
40 Kg.

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECOLOR-A permite su almacenamiento en
condiciones normales y por periodos máximos de 6
meses. No debe exponerse directamente al sol, ni
mantenerse en zonas muy calientes.
Proteger de las heladas.
El envase deberá mantenerse cerrado hasta el mo-
mento de su aplicación.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
El SEIRECOLOR-A no debe ponerse en contacto
con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto
con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente
con agua y acudir a un médico. En caso de contacto
con la piel lavar abundantemente con agua y jabón.
Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No
provocar el vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECOLOR-A es una pintura coloreada, mono-
componente, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa.

Campos de aplicación

 Revestimiento de pavimentos industriales.
 Terminación de pavimentos deportivos drenantes

o impermeables.
 Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
 Terminación de fachadas y decoración de interio-

res, tanto de viviendas como de edificios indus-
triales.

 Pintura anticarbonatación sobre hormigón.
 Capa de color para aglomerados asfálticos.

Propiedades

 Presenta una viscosidad media y partículas de
tamaño fino.

 Compatible con el cemento, la cal y el betún, por
lo que puede aplicarse perfectamente sobre
pavimentos o fachadas que tengan como so-
porte estos productos.

 Resiste bien los aceites y las grasas.
 Una vez seca, la pintura presenta una superficie

satinada y suave, por lo que se ensucia poco
y permite la limpieza con facilidad.

 Mejora las propiedades superficiales de pavimentos
de hormigón aportando limpieza, reduciendo la
formación de polvo.

 Puede lavarse con agua sola o con detergente,
debiéndose evitar el estancamiento prolongado
de agua, ya que en caso contrario podría pro-
ducirse ablandamiento.

 Amplia gama de colores.
 Resistente a rayos ultravioleta.
 Permeable a vapor de agua.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón,
deberá estar limpia y carente de restos de obra.
Si al abrir el envase se observara alguna sedimen-
tación debe homogeneizarse antes de la aplicación.

Aplicación
Puede aplicarse con brocha, rodillo o mediante
pulverización mecánica.
Para una óptima durabilidad del revestimiento deben
aplicarse dos manos con un intervalo de 24 horas
entre ellas.

Limpieza de herramientas

La limpieza de manos y utensilios puede hacerse
con agua antes de que el producto haya secado.

Consumo

Aproximadamente 500 g/m2 en dos capas y según
soporte.
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Seireseñal

Revestimiento acrílico al disolvente de curado rápido para marcado y señalización.

102

Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 1 hora.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 12 horas
Curado total: 3 días

Tipo: revestimiento acrílico al disolvente
Colores: consulten nuestra gama
Densidad: 1,40 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 71 %  en volumen: 59 %

103

Seireseñal

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRESEÑAL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado del SEIRESEÑAL es de
250 a 400 g/m2 por capa dependiendo de la porosidad
del soporte.

Presentación

El SEIRESEÑAL se suministra en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRESEÑAL tiene un periodo de almacenamiento
de 6 meses , conservándolo entre 5 ºC y 30 ºC en
un lugar seco y fresco.

Seguridad e Higiene

El SEIRESEÑAL contiene disolventes volátiles infla-
mables. Debe asegurarse una buena ventilación y
según las condiciones de trabajo podría ser necesario
el uso de mascarillas y ventilación adicional forzada.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

SEIRESEÑAL es un revestimiento monocomponente
de base acrílica al disolvente con alto poder cubriente
y rapidez de secado, especialmente diseñado para
la señalización y marcado de superficies de hormigón
y revestimientos epoxídicos o de poliuretano en
aparcamientos, almacenes, etc.

Campos de aplicación

 Señalización de aparcamientos.
 Marcado de zonas en almacenes.
 Protección y coloreado de sustratos de hormigón

en exteriores.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Rapidez de secado.
 Buena resistencia a la abrasión.
 Buen poder cubriente en una mano.
 Buena resistencia química a disolventes, grasas,

ácidos y álcalis diluidos.
 Acabado coloreado.
 Excelente adherencia a soportes de hormigón y a

revestimiento epoxídicos o de poliuretano.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato sobre el que se aplique debe estar limpio
de polvo, grasa o cualquier impureza.
El soporte debe estar seco superficialmente y con
un grado de humedad menor del 4%.

Aplicación
Homogeneizar el producto antes de aplicar, con la
ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones
para no introducir mucho aire.
Aplicar con rodillo o sistema airless de forma homo-
génea.
Al aplicar sobre un revestimiento epoxídico o de
poliuretano debe esperarse a su curado inicial un
mínimo de 24 horas. SEIRESEÑAL tiene un alto
poder cubriente por lo que generalmente no es
necesario la aplicación de una segunda mano.
Asegurar una ventilación adecuada durante la apli-
cación, tanto por la seguridad de los operarios, como
para asegurar un curado uniforme de la película de
poliuretano.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con disolvente inme-
diatamente después de su empleo.
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Seireseñal

Revestimiento acrílico al disolvente de curado rápido para marcado y señalización.
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Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 1 hora.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 12 horas
Curado total: 3 días

Tipo: revestimiento acrílico al disolvente
Colores: consulten nuestra gama
Densidad: 1,40 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 71 %  en volumen: 59 %

103

Seireseñal

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRESEÑAL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado del SEIRESEÑAL es de
250 a 400 g/m2 por capa dependiendo de la porosidad
del soporte.

Presentación

El SEIRESEÑAL se suministra en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRESEÑAL tiene un periodo de almacenamiento
de 6 meses , conservándolo entre 5 ºC y 30 ºC en
un lugar seco y fresco.

Seguridad e Higiene

El SEIRESEÑAL contiene disolventes volátiles infla-
mables. Debe asegurarse una buena ventilación y
según las condiciones de trabajo podría ser necesario
el uso de mascarillas y ventilación adicional forzada.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

SEIRESEÑAL es un revestimiento monocomponente
de base acrílica al disolvente con alto poder cubriente
y rapidez de secado, especialmente diseñado para
la señalización y marcado de superficies de hormigón
y revestimientos epoxídicos o de poliuretano en
aparcamientos, almacenes, etc.

Campos de aplicación

 Señalización de aparcamientos.
 Marcado de zonas en almacenes.
 Protección y coloreado de sustratos de hormigón

en exteriores.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Rapidez de secado.
 Buena resistencia a la abrasión.
 Buen poder cubriente en una mano.
 Buena resistencia química a disolventes, grasas,

ácidos y álcalis diluidos.
 Acabado coloreado.
 Excelente adherencia a soportes de hormigón y a

revestimiento epoxídicos o de poliuretano.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato sobre el que se aplique debe estar limpio
de polvo, grasa o cualquier impureza.
El soporte debe estar seco superficialmente y con
un grado de humedad menor del 4%.

Aplicación
Homogeneizar el producto antes de aplicar, con la
ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones
para no introducir mucho aire.
Aplicar con rodillo o sistema airless de forma homo-
génea.
Al aplicar sobre un revestimiento epoxídico o de
poliuretano debe esperarse a su curado inicial un
mínimo de 24 horas. SEIRESEÑAL tiene un alto
poder cubriente por lo que generalmente no es
necesario la aplicación de una segunda mano.
Asegurar una ventilación adecuada durante la apli-
cación, tanto por la seguridad de los operarios, como
para asegurar un curado uniforme de la película de
poliuretano.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con disolvente inme-
diatamente después de su empleo.
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Acrisil Imprimación

Imprimación monocomponente basada en resina acrílica en dispersión acuosa

94

Características técnicas

Temperatura de soporte:
mínima: +10 ºC
máxima:+30 ºC

Secado al tacto (25 ºC): 2 horas

Tipo: resina acrílica en dispersión acuosa.
Color: blanquecino.
Densidad: 1,02 Kg/l
Tiempo de aplicabilidad: > 60 minutos

95

Acrisil Imprimación

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISILIMP 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Aplicación
Homogeneizar el producto. Aplicar con brocha o
rodillo, dejando una película uniforme sobre todo el
sustrato sin encharcamientos. Dejar secar dos horas
antes de aplicar el slurry.

Limpieza de herramientas
Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.

Consumo

El consumo aproximado de ACRISIL IMPRIMACIÓN
dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte
es 100 - 200 g/m2

Presentación

Se suministra en envases de 25 Kg.

Condiciones de almacenamiento

Tienen un periodo de almacenamiento de 8 meses
entre 5 ºC y 30 ºC. Proteger de las heladas.

Descripción

El ACRISIL IMPRIMACIÓN es un producto mono-
componente basado en resina acrílica. Su función
es la de asegurar una perfecta unión entre el soporte
y el slurry sintético.

Campos de aplicación

 Puente de unión de slurries sintéticos a sustratos
de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Producto al agua, libre de disolventes orgánicos.
 Secado rápido.
 Buen poder humectante y de penetración en so-
portes de hormigón.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique
puede estar húmedo pero no encharcado, debe estar
limpio de polvo, lechadas o grasa y exento de partes
mal adheridas.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame de ACRISIL IMPRIMACIÓN
recoger el material con algún producto absorbente
como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
No debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser
ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos
inmediata y abundantemente con agua y acudir a
un médico. En caso de contacto con la piel lavar
abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.
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Acrisil Imprimación

Imprimación monocomponente basada en resina acrílica en dispersión acuosa

94

Características técnicas

Temperatura de soporte:
mínima: +10 ºC
máxima:+30 ºC

Secado al tacto (25 ºC): 2 horas

Tipo: resina acrílica en dispersión acuosa.
Color: blanquecino.
Densidad: 1,02 Kg/l
Tiempo de aplicabilidad: > 60 minutos

95

Acrisil Imprimación

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISILIMP 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Aplicación
Homogeneizar el producto. Aplicar con brocha o
rodillo, dejando una película uniforme sobre todo el
sustrato sin encharcamientos. Dejar secar dos horas
antes de aplicar el slurry.

Limpieza de herramientas
Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.

Consumo

El consumo aproximado de ACRISIL IMPRIMACIÓN
dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte
es 100 - 200 g/m2

Presentación

Se suministra en envases de 25 Kg.

Condiciones de almacenamiento

Tienen un periodo de almacenamiento de 8 meses
entre 5 ºC y 30 ºC. Proteger de las heladas.

Descripción

El ACRISIL IMPRIMACIÓN es un producto mono-
componente basado en resina acrílica. Su función
es la de asegurar una perfecta unión entre el soporte
y el slurry sintético.

Campos de aplicación

 Puente de unión de slurries sintéticos a sustratos
de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Producto al agua, libre de disolventes orgánicos.
 Secado rápido.
 Buen poder humectante y de penetración en so-
portes de hormigón.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique
puede estar húmedo pero no encharcado, debe estar
limpio de polvo, lechadas o grasa y exento de partes
mal adheridas.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame de ACRISIL IMPRIMACIÓN
recoger el material con algún producto absorbente
como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
No debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser
ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos
inmediata y abundantemente con agua y acudir a
un médico. En caso de contacto con la piel lavar
abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.
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Ligante acrílico para imprimación de Seirecem Nivelación

100

Características técnicas

Contenido en sólidos:
en peso: 32 %  en volumen: 30 %

Temperatura mínima del soporte:10 ºC
Secado al tacto (20ºC): 2 horas.

Tipo: ligante acrílico monocomponente
Colores: blanquecino
Densidad: 0,95 kg/l

101

Seirecem Nivelación Primer

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECEMPRIMER 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado de SEIRECEM NIVELA-
CIÓN PRIMER es de 100 - 200 g/m2 por mano
dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER se suministra
en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER tiene un pe-
riodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo
En un lugar seco y fresco. Proteger de las heladas.

Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER es un ligante
acrílico monocomponente al agua, formulado para
optimizar la adherencia del mortero de altas presta-
ciones SEIRECEM NIVELACIÓN u otros tipos de
morteros cementosos.

Campos de aplicación

 Adherencia de morteros cementosos sobre sopor-
tes de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Aplicable sobre soportes húmedos, no encharca-

dos.
 Aumenta la adherencia del mortero.
 Cierra la porosidad del hormigón y ayuda a conso-

lidarlo.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe
estar limpio de polvo, grasa o cualquier impureza.

Aplicación
Aplicar sobre el soporte con brocha rodillo o pistola.
Extender de forma homogénea sin encharcar con el
producto, ya que se dificulta su secado posterior.
Para la correcta imprimación de SEIRECEM
NIVELACIÓN es necesaria la aplicación de dos
manos de imprimación para asegurar el sellado
delsoporte. Esperar al secado de la primera mano
antes de la aplicación de la segunda (un mínimo de
2 horas a 20 ºC)

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.
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Ligante acrílico para imprimación de Seirecem Nivelación

100

Características técnicas

Contenido en sólidos:
en peso: 32 %  en volumen: 30 %

Temperatura mínima del soporte:10 ºC
Secado al tacto (20ºC): 2 horas.

Tipo: ligante acrílico monocomponente
Colores: blanquecino
Densidad: 0,95 kg/l

101

Seirecem Nivelación Primer

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECEMPRIMER 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado de SEIRECEM NIVELA-
CIÓN PRIMER es de 100 - 200 g/m2 por mano
dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER se suministra
en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER tiene un pe-
riodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo
En un lugar seco y fresco. Proteger de las heladas.

Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER es un ligante
acrílico monocomponente al agua, formulado para
optimizar la adherencia del mortero de altas presta-
ciones SEIRECEM NIVELACIÓN u otros tipos de
morteros cementosos.

Campos de aplicación

 Adherencia de morteros cementosos sobre sopor-
tes de hormigón.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Aplicable sobre soportes húmedos, no encharca-

dos.
 Aumenta la adherencia del mortero.
 Cierra la porosidad del hormigón y ayuda a conso-

lidarlo.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe
estar limpio de polvo, grasa o cualquier impureza.

Aplicación
Aplicar sobre el soporte con brocha rodillo o pistola.
Extender de forma homogénea sin encharcar con el
producto, ya que se dificulta su secado posterior.
Para la correcta imprimación de SEIRECEM
NIVELACIÓN es necesaria la aplicación de dos
manos de imprimación para asegurar el sellado
delsoporte. Esperar al secado de la primera mano
antes de la aplicación de la segunda (un mínimo de
2 horas a 20 ºC)

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpian con agua inmediatamen-
te después de su empleo.
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Acrisil

Slurry sintético

96

Características técnicas

Densidad: 1,6 kg/l
Resistencia a la abrasión (PRB 7/86): < 10 gr
Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 8 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: Mortero acrílico al agua con consistencia
de lechada.

Colores estándar: verde, rojo, gris.
Consulten para otros colores.

Contenido en sólidos:
en peso: 83 %     en volumen: 73 %

97

Acrisil

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISIL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Limpieza de herramientas

La limpieza del instrumental puede hacerse con
agua. Una vez seco el producto, hay que utilizar
disolventes tipo xileno, petróleo, etc.

Consumo

El consumo habitual está en torno a 1,5 – 2,5 Kg/m2

por mano según rugosidad y porosidad del soporte.
Para obtener una buena resistencia deben aplicarse
dos manos. No deben aplicarse dotaciones muy
superiores por mano ya que se retardaría el secado.

Presentación

En envases de cartón reforzado de 50 kg.

Condiciones de almacenamiento

El ACRISIL permite su almacenamiento en condicio-
nes normales por periodos máximos de 6 meses.
En su almacenamiento debe mantenerse el envase
en posición vertical, así como evitar heladas y expo-
siciones directas al sol.
Si en el momento de la aplicación el producto pre-
sentara sedimentación, debe agitarse hasta conseguir
una mezcla homogénea.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.

Descripción

Mortero acrílico con consistencia de lechada, fabri-
cado con emulsión de resina sintética, árido de
granulometría seleccionada y pigmentos.

Campos de aplicación

 Pavimentos industriales y zonas de estacionamien-
to de vehículos con tráfico ligero.

 Accesos a chalets.
 Tratamiento de isletas o medianas, en obra civil.
 Pavimentación de zonas deportivas.
 Vías peatonales o paseos en zonas recreativas.
 Pavimentos industriales y de garajes.
 Carriles bici.

Propiedades

 Es un producto inodoro y no inflamable.
 Por su composición es un producto resistente a la
abrasión con solicitaciones de tráfico ligero y
peatonal.

 Se fabrica en una variada gama de colores.
 Buena adherencia a soportes de hormigón y aglo-
merado asfáltico.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar deberá estar perfectamente
limpia de polvo, aceites, grasas, etc. Sobre soportes
de hormigón debe imprimarse previamente con una
mano a rodillo de ACRISIL IMPRIMACIÓN y dejar
secar un mínimo de 2 horas.

Aplicación
Homogeneizar el producto en el envase y aplicar
con rastra o cepillo, o con elementos mecánicos
adecuados para este producto. Aplicar una segunda
mano tras el secado de la primera, habitualmente a
las 24 horas.
No debe aplicarse con temperaturas por debajo de
los 10 ºC.
Es necesario que el lugar donde se vaya a aplicar
esté convenientemente ventilado para conseguir un
curado adecuado.
Es conveniente aplicar una mano final de sellado
con el revestimiento acrílico SEIRECOLOR. El sellado
con SEIRECOLOR es especialmente necesario en
exteriores para proteger de la lluvia y mejorar la
resistencia al desgaste.

El ACRISIL no debe ponerse en contacto con piel y
ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos,
lavarlos inmediata y abundantemente con agua y
acudir a un médico. En caso de contacto con la piel
lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito. Emplear guantes y gafas protectoras durante
el manejo y aplicación del producto.
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Acrisil

Slurry sintético
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Características técnicas

Densidad: 1,6 kg/l
Resistencia a la abrasión (PRB 7/86): < 10 gr
Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 8 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: Mortero acrílico al agua con consistencia
de lechada.

Colores estándar: verde, rojo, gris.
Consulten para otros colores.

Contenido en sólidos:
en peso: 83 %     en volumen: 73 %
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Acrisil

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. ACRISIL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Limpieza de herramientas

La limpieza del instrumental puede hacerse con
agua. Una vez seco el producto, hay que utilizar
disolventes tipo xileno, petróleo, etc.

Consumo

El consumo habitual está en torno a 1,5 – 2,5 Kg/m2

por mano según rugosidad y porosidad del soporte.
Para obtener una buena resistencia deben aplicarse
dos manos. No deben aplicarse dotaciones muy
superiores por mano ya que se retardaría el secado.

Presentación

En envases de cartón reforzado de 50 kg.

Condiciones de almacenamiento

El ACRISIL permite su almacenamiento en condicio-
nes normales por periodos máximos de 6 meses.
En su almacenamiento debe mantenerse el envase
en posición vertical, así como evitar heladas y expo-
siciones directas al sol.
Si en el momento de la aplicación el producto pre-
sentara sedimentación, debe agitarse hasta conseguir
una mezcla homogénea.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.

Descripción

Mortero acrílico con consistencia de lechada, fabri-
cado con emulsión de resina sintética, árido de
granulometría seleccionada y pigmentos.

Campos de aplicación

 Pavimentos industriales y zonas de estacionamien-
to de vehículos con tráfico ligero.

 Accesos a chalets.
 Tratamiento de isletas o medianas, en obra civil.
 Pavimentación de zonas deportivas.
 Vías peatonales o paseos en zonas recreativas.
 Pavimentos industriales y de garajes.
 Carriles bici.

Propiedades

 Es un producto inodoro y no inflamable.
 Por su composición es un producto resistente a la
abrasión con solicitaciones de tráfico ligero y
peatonal.

 Se fabrica en una variada gama de colores.
 Buena adherencia a soportes de hormigón y aglo-
merado asfáltico.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar deberá estar perfectamente
limpia de polvo, aceites, grasas, etc. Sobre soportes
de hormigón debe imprimarse previamente con una
mano a rodillo de ACRISIL IMPRIMACIÓN y dejar
secar un mínimo de 2 horas.

Aplicación
Homogeneizar el producto en el envase y aplicar
con rastra o cepillo, o con elementos mecánicos
adecuados para este producto. Aplicar una segunda
mano tras el secado de la primera, habitualmente a
las 24 horas.
No debe aplicarse con temperaturas por debajo de
los 10 ºC.
Es necesario que el lugar donde se vaya a aplicar
esté convenientemente ventilado para conseguir un
curado adecuado.
Es conveniente aplicar una mano final de sellado
con el revestimiento acrílico SEIRECOLOR. El sellado
con SEIRECOLOR es especialmente necesario en
exteriores para proteger de la lluvia y mejorar la
resistencia al desgaste.

El ACRISIL no debe ponerse en contacto con piel y
ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos,
lavarlos inmediata y abundantemente con agua y
acudir a un médico. En caso de contacto con la piel
lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito. Emplear guantes y gafas protectoras durante
el manejo y aplicación del producto.

1 Pa
vi

m
en

to
s 

y
re

ve
sti

m
ie

nt
os



Seirecolor A

Pintura a base de resinas sintéticas en dispersión
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Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación:10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 6 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: revestimiento acrílico monocomponente.
Colores: Consulten nuestra gama.
Densidad: 1,35 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 62 %    en volumen: 49 %

99

Seirecolor A

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECOLOR 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Presentación

El SEIRECOLOR-A se presenta en bidones de cartón
reforzado con tapas de plástico y con un peso de
40 Kg.

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECOLOR-A permite su almacenamiento en
condiciones normales y por periodos máximos de 6
meses. No debe exponerse directamente al sol, ni
mantenerse en zonas muy calientes.
Proteger de las heladas.
El envase deberá mantenerse cerrado hasta el mo-
mento de su aplicación.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
El SEIRECOLOR-A no debe ponerse en contacto
con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto
con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente
con agua y acudir a un médico. En caso de contacto
con la piel lavar abundantemente con agua y jabón.
Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No
provocar el vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECOLOR-A es una pintura coloreada, mono-
componente, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa.

Campos de aplicación

 Revestimiento de pavimentos industriales.
 Terminación de pavimentos deportivos drenantes

o impermeables.
 Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
 Terminación de fachadas y decoración de interio-

res, tanto de viviendas como de edificios indus-
triales.

 Pintura anticarbonatación sobre hormigón.
 Capa de color para aglomerados asfálticos.

Propiedades

 Presenta una viscosidad media y partículas de
tamaño fino.

 Compatible con el cemento, la cal y el betún, por
lo que puede aplicarse perfectamente sobre
pavimentos o fachadas que tengan como so-
porte estos productos.

 Resiste bien los aceites y las grasas.
 Una vez seca, la pintura presenta una superficie

satinada y suave, por lo que se ensucia poco
y permite la limpieza con facilidad.

 Mejora las propiedades superficiales de pavimentos
de hormigón aportando limpieza, reduciendo la
formación de polvo.

 Puede lavarse con agua sola o con detergente,
debiéndose evitar el estancamiento prolongado
de agua, ya que en caso contrario podría pro-
ducirse ablandamiento.

 Amplia gama de colores.
 Resistente a rayos ultravioleta.
 Permeable a vapor de agua.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón,
deberá estar limpia y carente de restos de obra.
Si al abrir el envase se observara alguna sedimen-
tación debe homogeneizarse antes de la aplicación.

Aplicación
Puede aplicarse con brocha, rodillo o mediante
pulverización mecánica.
Para una óptima durabilidad del revestimiento deben
aplicarse dos manos con un intervalo de 24 horas
entre ellas.

Limpieza de herramientas

La limpieza de manos y utensilios puede hacerse
con agua antes de que el producto haya secado.

Consumo

Aproximadamente 500 g/m2 en dos capas y según
soporte.
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Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación:10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 6 horas.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 24 horas
Curado total: 7 días

Tipo: revestimiento acrílico monocomponente.
Colores: Consulten nuestra gama.
Densidad: 1,35 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 62 %    en volumen: 49 %
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Seirecolor A

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRECOLOR 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Presentación

El SEIRECOLOR-A se presenta en bidones de cartón
reforzado con tapas de plástico y con un peso de
40 Kg.

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECOLOR-A permite su almacenamiento en
condiciones normales y por periodos máximos de 6
meses. No debe exponerse directamente al sol, ni
mantenerse en zonas muy calientes.
Proteger de las heladas.
El envase deberá mantenerse cerrado hasta el mo-
mento de su aplicación.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún
producto absorbente como serrín o arena.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material no curado.
El SEIRECOLOR-A no debe ponerse en contacto
con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto
con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente
con agua y acudir a un médico. En caso de contacto
con la piel lavar abundantemente con agua y jabón.
Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No
provocar el vómito.
Emplear guantes y gafas protectoras durante el
manejo y aplicación del producto.

Descripción

El SEIRECOLOR-A es una pintura coloreada, mono-
componente, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa.

Campos de aplicación

 Revestimiento de pavimentos industriales.
 Terminación de pavimentos deportivos drenantes

o impermeables.
 Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
 Terminación de fachadas y decoración de interio-

res, tanto de viviendas como de edificios indus-
triales.

 Pintura anticarbonatación sobre hormigón.
 Capa de color para aglomerados asfálticos.

Propiedades

 Presenta una viscosidad media y partículas de
tamaño fino.

 Compatible con el cemento, la cal y el betún, por
lo que puede aplicarse perfectamente sobre
pavimentos o fachadas que tengan como so-
porte estos productos.

 Resiste bien los aceites y las grasas.
 Una vez seca, la pintura presenta una superficie

satinada y suave, por lo que se ensucia poco
y permite la limpieza con facilidad.

 Mejora las propiedades superficiales de pavimentos
de hormigón aportando limpieza, reduciendo la
formación de polvo.

 Puede lavarse con agua sola o con detergente,
debiéndose evitar el estancamiento prolongado
de agua, ya que en caso contrario podría pro-
ducirse ablandamiento.

 Amplia gama de colores.
 Resistente a rayos ultravioleta.
 Permeable a vapor de agua.

Modo de empleo

Preparación de soporte
La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón,
deberá estar limpia y carente de restos de obra.
Si al abrir el envase se observara alguna sedimen-
tación debe homogeneizarse antes de la aplicación.

Aplicación
Puede aplicarse con brocha, rodillo o mediante
pulverización mecánica.
Para una óptima durabilidad del revestimiento deben
aplicarse dos manos con un intervalo de 24 horas
entre ellas.

Limpieza de herramientas

La limpieza de manos y utensilios puede hacerse
con agua antes de que el producto haya secado.

Consumo

Aproximadamente 500 g/m2 en dos capas y según
soporte.
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Seireseñal

Revestimiento acrílico al disolvente de curado rápido para marcado y señalización.

102

Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 1 hora.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 12 horas
Curado total: 3 días

Tipo: revestimiento acrílico al disolvente
Colores: consulten nuestra gama
Densidad: 1,40 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 71 %  en volumen: 59 %

103

Seireseñal

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRESEÑAL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado del SEIRESEÑAL es de
250 a 400 g/m2 por capa dependiendo de la porosidad
del soporte.

Presentación

El SEIRESEÑAL se suministra en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRESEÑAL tiene un periodo de almacenamiento
de 6 meses , conservándolo entre 5 ºC y 30 ºC en
un lugar seco y fresco.

Seguridad e Higiene

El SEIRESEÑAL contiene disolventes volátiles infla-
mables. Debe asegurarse una buena ventilación y
según las condiciones de trabajo podría ser necesario
el uso de mascarillas y ventilación adicional forzada.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

SEIRESEÑAL es un revestimiento monocomponente
de base acrílica al disolvente con alto poder cubriente
y rapidez de secado, especialmente diseñado para
la señalización y marcado de superficies de hormigón
y revestimientos epoxídicos o de poliuretano en
aparcamientos, almacenes, etc.

Campos de aplicación

 Señalización de aparcamientos.
 Marcado de zonas en almacenes.
 Protección y coloreado de sustratos de hormigón

en exteriores.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Rapidez de secado.
 Buena resistencia a la abrasión.
 Buen poder cubriente en una mano.
 Buena resistencia química a disolventes, grasas,

ácidos y álcalis diluidos.
 Acabado coloreado.
 Excelente adherencia a soportes de hormigón y a

revestimiento epoxídicos o de poliuretano.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato sobre el que se aplique debe estar limpio
de polvo, grasa o cualquier impureza.
El soporte debe estar seco superficialmente y con
un grado de humedad menor del 4%.

Aplicación
Homogeneizar el producto antes de aplicar, con la
ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones
para no introducir mucho aire.
Aplicar con rodillo o sistema airless de forma homo-
génea.
Al aplicar sobre un revestimiento epoxídico o de
poliuretano debe esperarse a su curado inicial un
mínimo de 24 horas. SEIRESEÑAL tiene un alto
poder cubriente por lo que generalmente no es
necesario la aplicación de una segunda mano.
Asegurar una ventilación adecuada durante la apli-
cación, tanto por la seguridad de los operarios, como
para asegurar un curado uniforme de la película de
poliuretano.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con disolvente inme-
diatamente después de su empleo.
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Revestimiento acrílico al disolvente de curado rápido para marcado y señalización.
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Características técnicas

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC
Secado al tacto (20ºC, humedad < 50%): 1 hora.
Curado inicial (20ºC, humedad < 50%): 12 horas
Curado total: 3 días

Tipo: revestimiento acrílico al disolvente
Colores: consulten nuestra gama
Densidad: 1,40 kg/l
Contenido en sólidos:

en peso: 71 %  en volumen: 59 %
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Seireseñal

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas

y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas

del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. SEIRESEÑAL 0403

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9.  Pol. Ind. Las Arenas.  28320 PINTO (Madrid).  Tel.: 91 691 4411  FAX: 91 692 2326   www.seire.net

Consumo

El consumo recomendado del SEIRESEÑAL es de
250 a 400 g/m2 por capa dependiendo de la porosidad
del soporte.

Presentación

El SEIRESEÑAL se suministra en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRESEÑAL tiene un periodo de almacenamiento
de 6 meses , conservándolo entre 5 ºC y 30 ºC en
un lugar seco y fresco.

Seguridad e Higiene

El SEIRESEÑAL contiene disolventes volátiles infla-
mables. Debe asegurarse una buena ventilación y
según las condiciones de trabajo podría ser necesario
el uso de mascarillas y ventilación adicional forzada.
No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el
material sobrante.
En caso de derrame recoger con un producto absor-
bente como serrín o arena.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata
y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere,
buscar atención médica inmediata. No provocar el
vómito.
Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo
y aplicación del producto.

Descripción

SEIRESEÑAL es un revestimiento monocomponente
de base acrílica al disolvente con alto poder cubriente
y rapidez de secado, especialmente diseñado para
la señalización y marcado de superficies de hormigón
y revestimientos epoxídicos o de poliuretano en
aparcamientos, almacenes, etc.

Campos de aplicación

 Señalización de aparcamientos.
 Marcado de zonas en almacenes.
 Protección y coloreado de sustratos de hormigón

en exteriores.

Propiedades

 Aplicación sencilla y rápida.
 Rapidez de secado.
 Buena resistencia a la abrasión.
 Buen poder cubriente en una mano.
 Buena resistencia química a disolventes, grasas,

ácidos y álcalis diluidos.
 Acabado coloreado.
 Excelente adherencia a soportes de hormigón y a

revestimiento epoxídicos o de poliuretano.

Modo de empleo

Preparación de soporte
El sustrato sobre el que se aplique debe estar limpio
de polvo, grasa o cualquier impureza.
El soporte debe estar seco superficialmente y con
un grado de humedad menor del 4%.

Aplicación
Homogeneizar el producto antes de aplicar, con la
ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones
para no introducir mucho aire.
Aplicar con rodillo o sistema airless de forma homo-
génea.
Al aplicar sobre un revestimiento epoxídico o de
poliuretano debe esperarse a su curado inicial un
mínimo de 24 horas. SEIRESEÑAL tiene un alto
poder cubriente por lo que generalmente no es
necesario la aplicación de una segunda mano.
Asegurar una ventilación adecuada durante la apli-
cación, tanto por la seguridad de los operarios, como
para asegurar un curado uniforme de la película de
poliuretano.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con disolvente inme-
diatamente después de su empleo.
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17.5 PAVIMENT DE CAUTXÚ 
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*El color de los productos es orientativo.
*El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

R
PAV. DEPORTIVO

Pavimento idoneo para salas de musculación, pistas hockey hielo y gimnasios
Pavimento calandrado y vulcanizado a base de caucho natural y
sintético, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes, y pig-
mentos colorantes, apto para soportar cargas y presiones concen-
tradas y continuas. Está compuesto por una capa de desgaste de
caucho natural de elevada elasticidad, con una superficie lisa y
opaca, antideslizante, marmorizada y vulcanizada, y por una
capa inferior de soporte que ha sido pulida para facilitar la apli-

cación del adhesivo. Se presenta como un solo material con un
espesor constante. El pavimento está exento de PVC y sustancias
halógenas tóxicas (cloro, fluor, etc…).
El material se fabrica de acuerdo con los requisitos previstos por
la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a diseño, fabricación y tra-
zabilidad en empresas que poseen la certificación del Sistema de
Calidad otorgada por Organismos reconocidos.
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*El color de los productos es orientativo.
*El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

R
PAV. DEPORTIVO

NORMA UNIDAD MEDIDA REQUERIMIENTOS

DUREZA DIN 53505 Shore A 75 ± 5
ABRASIÓN BAJO CARGA DE 0’5 kg DIN 53516 mm3 < 150

ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 6 H/80° C DIN 51962 % NINGÚN EFECTO PERMANENTE

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS

DIN 51958 -
RESISTENTE A TODOS LOS
PRODUCTOS HABITUALES

EFECTO QUEMADURA DE CIGARRO DIN 51961 - NINGÚN EFECTO PERMANENTE

REACCIÓN AL FUEGO

DM 26/6/84
E 25/8/84
CSE RF3/77

RF2/75A

- CLASE 1

REBOTE DE LA PELOTA DIN 18032/2 % > 95
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO UNI 9551 - SECO > 85

REDUCCIÓN DEL RUIDO AL CAMINAR DIN 52210 db > 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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17.6 PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT 



ESTUDI DEL MATERIAL PLÀSTIC EMPRAT EN LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ EN PAVIMENTS 
 

 

 246



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones conflex S.L.
La Vega, 20 Bajo

03007 Alicante

966 351 703 
  conflex@conflex.es 

PROPIEDADES TÉCNICAS
PAVIMENTO DE SEGURIDAD

conflex

PROPIEDADES TÉCNICAS  conflex 1



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE NORMAS UNE 

 
  Espesor Drenaje 

#  
EN 1177  

 
EN 1176-1  

Deslizamiento 
# 

Abrasión 
# 

DLF 20 20  
mm SI SI SI APTO APTO 

DLF 30 30 
 mm SI SI SI APTO APTO 

DLF 40 40 
 mm SI SI SI APTO APTO 

DLF 60 60  
mm SI SI SI APTO APTO 

DLF 80 80 
 mm SI SI SI APTO APTO 

DLF 100 100 
mm SI SI SI APTO APTO 

 
PROPIEDADES TECNICAS  PAVIMENTO conflex. 

 
Características. 
La estructura monolítica del pavimento conflex se forma con gránulos 
de caucho, con espesores diferentes para obtener las propiedades 
específicas a cada tipo de pavimento, mezclados con un ligante de 
poliuretano monocomponente.  
Formando parte de su estructura monolítica, se le da un acabado con 
gránulos de EPDM y espesor variable, condicionado a las 
características de diseño de los diferentes tipos de pavimento. 

HIGIENE
-Imputrescible 
-Sin juntas 
-Fácil conservación 
-Fácil limpieza 
-Personalizable 

SEGURIDAD
-Flexible 
-Amortiguante 
-Antideslizante 
-Espesor variable en función del  HIC de los juegos. 
  

LONGEVIDAD
-Reparable 
-Inalterable 
-Resistencia a la intemperie 
-Monolítico, evitando así riesgos de desprendimiento 

ESTÉTICO
-Decorativo 
-Original 
-Gama de colores muy  extensa 
-Formas geométricas 
-Personalizado 

  # Certificado de ensayos Exp. PV02/0436 Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

PROPIEDADES TÉCNICAS  conflex 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento del pavimento conflex a la fricción, resistencia al desgaste 
por abrasión y drenaje realizados según la norma UNE 41958 IN 

 
Valor Criterio Resultado 

Fricción CF (Seco) 
Uniformidad 

0,8 
< 0,2 

0,4 ≤ CF ≤ 0,8 
≤ 0,2 APTO 

Fricción CF (Mojado)
Uniformidad 

0,51 
0,12 

0,4  ≤  CF  ≤  0,8 
≤ 0,2 

APTO 

Abrasión (gr) 0,727 ≤ 3 gr APTO 

Drenaje (mm/hora) 100 ≥ Alto APTO 

 

Garantía conflex,
 
Instalaciones conflex, S.L. ofrece una garantía en su gama de 
productos de tres años que cubre las características especiales de los 
mismos como son la: 
 
-Resistencia a la intemperie. 
-Construcción monolítica. 
-Imputrescible. 
-Flexibilidad. 
-Característica amortiguante. 
-Característica antideslizante. 
-Reparable. 
 
Esta garantía con todas sus condiciones y exclusiones de la misma,  
se acompaña con un informe al termino de la instalación de pavimento 
conflex. 
 

PROPIEDADES TÉCNICAS  conflex 3
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17.7 PAVIMENT DE PVC 
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1. Características del pavimento  DECORIA

El pavimento decorativo de alta resistencia DECORIA está compuesto de PVC laminado y  fabricado con
la tecnología más avanzada que garantiza una excelente uniformidad de color,  una adaptación precisa y
una incomparable estabilidad Dimensional.

En 2 versiones: CLASSIC orientado al uso domestico  y SUPERIOR orientado a uso publico y donde se
requieren altas prestaciones.

Lo componen tres laminas que integran su estructura:

                                                                      Estructura

Sus principales características técnicas son:

CARACTERÍSTICAS TECNICAS VALOR

• Tipo y composición PVC decorativo laminado

• Aplicación Comercial, publico y domestico

• Espesor (mm)
    Overlay
    Total

CLASSIC   SUPERIOR
               0,3 mm         1 mm
               3  mm          2,5 mm

• Peso Classic: 0,3/3,0 :5,36 kg/m2,
Superior: 1,0/2,5 : 3,70 kg/m2

Dureza (Shore A) Classic 85 - Superior 95

• Perpendicularidad(KSF 3802) ±0,2 mm

• Mella(KSF 3802)

      20ºC / 45º C, 30 sec ,  6,35 mm f, 13,6kgf
20ºC : 0,15 mm↑  /0,50 mm Ø

45ºC: 0,50 mm Ø

Capa protectora Overlay: capa superficial antiabrasiva que dota al
pavimento de su alta resistencia superficial. Con resistencia superior a
15.000 vueltas IP(AC5) en el modelo SUPERIOR y AC4 en el modelo
CLASSIC en el test Taber lo que lo hace adecuado para incluso el uso en
lugares de trafico comercial muy intenso.
Capa Decorativa: Lamina Que aporta la belleza y fidelidad de la madera
natural, las piedras o la cerámica. Se utilizan decorativos de amplio
desarrollo para evitar la sensación de excesiva repetición del diseño.
Base vinílica: Capa  fabricada en PVC que aporta funciones
compensadoras y estabilizadoras y da cuerpo al pavimento, pero que a la
vez le da un espesor mínimo, ligereza y flexibilidad. Excelentes
cualidades aislantes, insonorizantes y frente a la humedad y líquidos.
Todo ello da ligereza de peso y lo hace adaptable al sustrato preexistente.

Composición y características  del pavimento DECORIA
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS VALOR

• Mella residual(KSM 3802)

       4,5 mm f, 13,6kgf, 10 mm /60 mm 0.11 mm

• Resistencia al fuego ÖNORM B3810
                                       UNE 23.727-90
                                        ASTM  E-84
                                        ASTM E-648
                                Método de quemado Mekel

B1 (Difícilmente inflamable encolado)
M 1
75 o menos
Clase 1
Aprobado (Norma según la ley de defensa
contra el fuego de KITI)

• Densidad del humo ÖNORM 3800 Q1(Baja emisión de humos)

• Resistencia a quemadura de cigarrillos Puede causar decoloración y daños
superficiales.

• Coeficiente de fricción(ASTM 1028) 0,75

• Estabilidad Dimensional(dilatación /
contracción)

• Estabilidad frente al calor(KSM 3802)

        80±2ºC, 6h/1h

0,3 mm Ø
Deje en todo el perímetro una franquicia y una
junta de dilatación cada 20 metros lineales.

• Estructura del recubrimiento, EN 649 Heterogéneo

• Densidad total, EN 428
- Valor nominal
- Valor medio
- Valor mayor
- Valor menor

1,00 mm
0,98 mm
1,06 mm
0,88 mm

• Aptitud al  movimiento de sillas, EN 425 Apto

• Clasificación al desgaste, EN 649 Grupo T

• Resistencia  categoría de uso Clasificación EN
649/EN 685

Classic: 34 Uso publico intenso
Superior: 43 Uso publico muy       intenso

Resistencia a la luz (escala de azules norma
EN438/2.16) (1-8)

 7

Abrasión   Norma EN 438

                 Norma ASTM D3389 (500GR /1000
CICLOS)

Classic: AC4  IP: 10.000 vueltas
Superior: AC5 IP:15.000vueltas
< 16 gramos

Resistencia al impacto norma EN 438/2
                                    Norma EN 433

 IC 3  máxima
 0,01 mm

Resistencia al agua en 203/204 inmersión 48h a 20º Aprobado. No presenta alteraciones.
Resistencia al rayado EN 424 Aprobado. Sin cambios en la superficie.
Resistencia a las manchas y agentes químicos EN
438/2.15

Aprobado. sin cambios en la superficie

Higiénico y antialérgico EN 438/2
                                       ASTM G21 (clasif.
Antimicrobiana)

Aprobado.
 0. Optimo.

Electro conductividad Altas características antiestáticas.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS VALOR

Deslizamiento Excelente resistencia. El acabado superficial
además de incorporar la textura del material
natural garantiza las cualidades necesarias de
adherencia a la pisada homologadas.

Resistencia al calor No se recomienda para instalaciones con
calefacción por suelo radiante

Garantía  Ver condiciones.

Los valores arriba mencionados han sido obtenidos por el Departamento de Tecnología del Fuego del
Southwest Research Institute de San Antonio, Texas U.S.A., por el Forschungsinstitut und akkreditierte
Prüfanstatt de Viena, Austria y por nuestros propios ensayos de laboratorio.

           Según las categorías normalizadas que clasifican los pavimentos en funcion de su resistencia a la
           abrasión, impacto y  lugar de uso los pavimentos Decoria  Classic y Superior quedan clasificados
            según la tabla siguiente:

Producto
Clasificación

NORMA EUROPEA
EN685

Indicado para
Utilizarlo en

Resistencia al
desgaste

Resistencia al
impacto

CLASSIC
03/3

Uso público general

Oficinas
Boutiques
Doméstico

Hoteles

AC4
Muy Buena

˛˛˛˛®

IC3
Excelente

˛˛˛

SUPERIOR
1/2,5

Uso público muy intenso

Grandes
comercios,

Tiendas

AC5
Excelente

˛˛˛˛˛

IC3
Excelente

˛˛˛

Higiénico y antialérgico: DECORIA  es un material totalmente higiénico y antialérgico, ideal
para aquellas zonas que requieran de exigentes condiciones sanitarias, espacios públicos,
guarderías, hospitales, cocinas, baños,  habitaciones de hotel, etc...
Alcanza el nivel máximo 0 en las  pruebas antibacterianas.

Idoneidad sanitaria

Categoría de uso (EN 685), resistencia a la abrasión e impacto(EN 438)

34

43
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DECORIA posee una alto poder antiestático y no es peligroso en el caso de descargas eléctricas.
No atrae suciedad y por ello es muy higiénico. En caso de instalación en lugares de alta carga
electroestática consultar  condiciones de instalación a nuestro departamento técnico  previamente
a su instalación.

El pavimento DECORIA esta  protegido de la acción de los rayos  ultravioleta emitidos por el sol
y puede permanecer en servicio en   interiores en condiciones de uso normales aprox. 15 años.
En las pruebas de solidez a la luz medidas en la escala de azules norma EN 438/2.16 que da
valores desde 1 para la mínima resistencia hasta 8 para la máxima se obtiene con el pavimento
DECORIA un valor de 7.

Por ello el  pavimento DECORIA tiene una alta estabilidad y duración de color frente a la acción
que provoca la radiación solar (rayos UV.

La resistencia es buena a la mayoría de agentes químicos de uso común doméstico y agentes
ambientales comunes. Ello es debido tanto a la resistencia del overlay como de la base vinílica
de alta calidad.
Las pruebas efectuadas conforme a la norma KSM 3802.6.10  con 24 horas de exposición dan
los siguientes resultados:

Material Resultado Material Resultado

95% alcohol etílico 0 Ácido nítrico 70% 1
Pasta de cemento 0 Ácido nítrico 96% 1
10% Hidróxido de
amonio

0 Cloruro de metileno 2

Leche 0 Salsa de soja 0
5% Ácido acético 0 Aceite de soja 0
5% Ácido hidroclórico 0 Lubricante 0
Queroseno 0 Café 0
Aceite de sésamo 0 Te 0
Acetona 2 Ketchup 0
Quitaesmalte de uñas 2 *0-Sin efecto 1-Ligera mancha 2- Reblandecimiento

superficial

Comportamiento eléctrico , electro conductividad y estática

Solidez a la luz

Comportamiento químico
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2. Referencias DECORIA y códigos EAN 13

Ver Tarifas y listas de códigos EAN 13.

3. Datos dimensionales pavimento DECORIA

                                Lamas                                                          Losetas

                                     455 mm
                                                                                                                             950 mm

               455 mm                                                    184 mm

                                        Juntas de separación

                                                                  930 mm
4 mm

Ancho x Largo        Espesor Espesor
mm Overlay/total (mm)

CLASSIC
Overlay/total (mm)
  SUPERIOR

Loseta 455x455 0,3 / 3,0 1,0 / 2,5
Lama 184x950 0,3 / 3,0 1,0 / 2,5
Juntas 930*4 3,0 2,5

Referencias DECORIA y códigos EAN 13

Datos dimensionales pavimento DECORIA
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4. Ventajas del  pavimento  DECORIA

• Gracias a sus bordes de precisión micrométrica, las losetas se funden perfectamente, creando
la apariencia de ser una única pieza.

• Resistencia: Con DECORIA se alcanzan los más altos niveles de perdurabilidad y resistencia.
Sometido a condiciones extremas, muy superiores a las habituales, el pavimento DECORIA
mantiene intacto el aspecto de la superficie, así como su estructura. Estas excelentes propiedades
le convierten en la óptima solución para cualquier necesidad de suelo, por extremas y agresivas
que resulten las condiciones externas.

• Ideal para tráfico intenso: DECORIA  resiste perfectamente índices de tráfico muy intensos,
impactos, calor, humedad, roces, manchas, rayados, la acción de la luz y la mayoría de los
agentes químicos agresivos (ver tabla)

• Higiénico y antialérgico: DECORIA  es un material totalmente higiénico y antialérgico, ideal
para aquellas zonas que requieran de exigentes condiciones sanitarias, espacios públicos,
guarderías, hospitales, habitaciones de hotel, etc. No alberga bacterias ni hongos.

• Variedad y exclusividad de diseños. La línea completa de DECORIA comprende mas de 100
colores.

• Combinación: Se puede conseguir una amplia gama de diferentes diseños de suelos con la gran
variedad de modelos de DECORIA, tanto usando un solo modelo como combinando diferentes
modelos a modo de contraste.
Al usar la amplia gama de colores disponible en losetas y lamas, resulta bastante fácil imitar los
diseños tradicionales de suelos y al mismo tiempo evitar las desventajas de emplear materiales
naturales.

• Calidad: DECORIA posee un proceso de fabricación único que garantiza una excelente
estabilidad Dimensional que actúa tanto evitando las contracciones como  las dilataciones
causadas por cambios de temperaturas bruscos. Gran resistencia a la humedad y el agua.

• Acabado perfecto: DECORIA tiene un acabado superficial  sin ondulaciones, lo que explicaría
la popularidad de estos pavimentos entre la mayoría de los instaladores profesionales.

• Tratamiento superficial: DECORIA emplea un proceso de acabado superficial único que
confieren al pavimento unas excelentes propiedades contra la abrasión y la contaminación. No se
raya, las sillas, ruedas de sillas y muebles no dejan marca al trasladarse sobre el pavimento.

• Versatilidad de aplicaciones: el recubrimiento de suelos DECORIA  es esencialmente versátil y
decorativo y se pude utilizar tanto en confortables espacios residenciales como  la cocina, el
comedor o el salón, o bien en grandes espacios públicos como grandes almacenes, escuelas,
hospitales, comercios, etc.

• Fácil reparación y bajo mantenimiento: la gran variedad  de colores y modelos permite aplicar
el recubrimiento DECORIA en una gran variedad de espacios, garantizando al mismo tiempo
una fácil reparación y mantenimiento tanto del propio pavimento como de las instalaciones bajo

Principales cualidades
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pavimento. Muy fácil de limpiar simplemente con agua y detergente neutro pasando una fregona
escurrida. Fácil eliminación de manchas con productos de uso domestico. Se puede encerar.

• Ignifugo: Material altamente ignifugo y de baja emisión de humos.

• Resistente: Altamente resistente al roce, impactos, agentes ambientales, a la humedad, a las
manchas producidas por los agentes más comunes en el hogar.

• Ecológico: material ecológico tanto en su proceso como en los materiales que lo componen y
que además es reciclable al fin de su vida útil. Todo ello se le confiere la calidad excepcional de
las materias primas utilizadas en su fabricación así como un proceso de fabricación de alta
tecnología.

• Duradero: altamente resistente al desgaste y a la abrasión, aspecto que queda demostrado por
los excelentes resultados de los tests de calidad realizados (ver tabla.

• Insonorizante: Aparte de su efecto aislante e insonorizante, al caminar sobre el pavimento el
sonido es natural evitándose el típico clic-clac de los laminados con base de fibras o madera. Es
muy apropiado en aquellos lugares en donde se desea evitar el ruido excesivo de pasos al
caminar p. ej. hoteles, hospitales, etc.

• Imputrescible: por tratarse de un material plástico no se pudre como ocurre con maderas y
laminados  con base de fibra o madera.

• Fácil manipulación: su ligereza y flexibilidad lo hacen fácil de manipular. Asimismo su
instalación se facilita ya que para su cortado o recortado para adaptación al espacio y obstáculos
del lugar donde  se instala basta un simple cúter.

5. Aplicaciones pavimento decorativo de alta resistencia  DECORIA

            Entre las innumerables aplicaciones y usos de nuestro pavimento destacamos las siguientes:

• Domestico: comedor, salón, dormitorios, cocinas, baños, etc.

• Centros comerciales: recepción, corredores, oficinas, salas de conferencias, sala de
exposiciones, sala de materiales o datos, vestíbulo, pasillos y escaleras.

• Instalaciones escolares: Aulas, sala de conferencias, biblioteca, sala de descanso, laboratorio,
sala de  I + D, vestíbulo, pasillos y escaleras.

• Hospitales: Habitaciones, quirófanos, restaurante del hospital, sala de descanso, vestíbulo,
pasillos y escaleras.

• Hostelería: restaurante, cafetería,  salones de hotel,  oficinas del hotel, Habitaciones y baños de
hoteles, vestuarios, pasillos y escaleras, Hall y vestíbulo, etc.

Principales aplicaciones
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• Comercios: centros comerciales,  grandes almacenes, comercios en general, etc.

• Naval y náutica: En barcos de crucero tanto en zonas comunes como salones y restaurantes
como en pasillos, habitaciones y baños. Decoración interior de cabinas y salones de yates de
recreo, etc.

• Otros: aeropuertos, estadios deportivos, oficinas, estaciones, etc.

6. Compromiso con el medio ambiente

El pavimento DECORIA está compuesto por materiales sin efectos nocivos sobre el medio
ambiente, ni en su producción, ni en su utilización posterior; no existiendo en su composición
metales pesados ni tóxicos. Además, es un material reciclable al final de su vida útil.
Todo ello se consigue gracias a la alta calidad de las materias primas base y el proceso de
producción exclusivo de alta tecnología.

7.  Embalaje

El embalaje del pavimento DECORIA se efectúa en cajas de cartón convenientemente rotuladas
y etiquetadas en Español, francés, portugués y coreano.
A su vez dichas cajas son paletizadas.
Los palets  son apilables a un máximo de un palet sobre otro; si ello se supera podría damnificar
el pavimento.
Las cajas son apilables hasta una altura máxima de 4 metros.
Con el fin de evitar que el pavimento pueda sufrir desperfectos su transporte y almacenaje debe
efectuarse siempre en su embalaje original y a ser posible sobre palet. Evitar exponer el producto
embalado al sol, fuentes de calor, corrientes de aire, viento o intemperie innecesariamente.
Las cajas deben almacenarse planas en sentido horizontal(sobre una superficie plana y lisa),
almacenarlas de lado o en sentido vertical (o sobre superficie no plana y lisa) puede dañar al
pavimento.
Una vez instalado el pavimento y no siendo necesario ya el embalaje se recomienda depositarlo
en los lugares previstos por el ayuntamiento para su reciclaje.

Medidas específicas de DECORIA

Características del embalaje de DECORIA CLASSIC y DECORIA SUPERIOR

Material ecológico
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Ancho x Largo
del pavimento

Contenido por caja Espesor  del
pavimento

mm  pulgadas (“) piezas m2 Sqft(ft2) Overlay/total (mm)

455x
455

17,9x17,9 16 3,31 35,5 0,3/3,0 Classic

455x
455

17,9x17,9 16 3,31 35,5 1,0/2,5 Superior

184x
950

7,2x37,4 19 3,32 35,7 1,0/2,5 Superior

184x
950

7,2x37,4 19 3,32 35,7 0,3/3,0 Classic

Peso por pieza de DECORIA

Espesor Kilogramos (kg) Libras(lb)

Over layer/total / ft2 /m2 /caja / ft2 /m2 /caja

0,3/3,0  classic 0,498 5,36 17,69 1,097 11,81 38,99
1,0/2,5   superior 0,344 3,70 12,22 0,758 8,16 26,93

*caja = 3,31 m2

Dimensiones cajas de cartón

Dimensión
DECORIA

Espesor DECORIA Dimensión Cajas
Externa

Peso Cajas  M2/ Caja

455x455 0,3/3,0  classic 470*475*50 17.69 KG 3,31 m2

455x455 1,0/2,5   superior 470*475*43 12,22 KG 3,31 m2

184x950 0,3/3,0  classic 195*975*60 17,79 KG 3,32 m2

184x950 1,0/2,5   superior 195*975*50 12,28 KG 3,32 m2

Espesor Nominal Total
3,0mm 2,5mm

Ancho x
Largo
(mm) Pzas/caja Cajas/palet Peso/Palet Pzas/caja Cajas/palet Peso/Palet

455x455(17,9”
x17,9”)

16 92 1632 KG 16 112 1372 KG

184x950(7,2”x
37,4”)

19 90 1602 KG 19 110 1351 KG

Espesor Nominal Total
3,0mm 2,5mm

Ancho x
Largo
(mm) Pzas/caja Cajas/palet Altura/Palet Pzas/caja Cajas/palet Altura/Palet

455x455(17,9”
x17,9”)

16 92 1165 mm 16 112 1220 mm

184x950(7,2”x
37,4”)

19 90 1095 mm 19 110 1115 mm

Capacidad por  palet 1000*1000 (medidas externas totales)
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37,4”)
       Altura incluido altura del palet.

Espesor Nominal Total
3,0mm 2,5mm

Ancho x
Largo
(mm) Pzas/caja Cajas/palet Palets/20” Pzas/caja Cajas/palet Palets/20”

455x455(17,9”
x17,9”)

16 92 10 16 112 10

184x950(7,2”x
37,4”)

19 90 10 19 110 10

8.  Colas

Para la fijación del pavimento DECORIA al sustrato se recomiendan los siguientes tipos de colas en
función de las características del sustrato y condiciones de este:

• Colas con base de látex acrílico (colas acrílicas)
- Aplicadas sobre el sustrato garantizan que su superficie retenga el mínimo de humedad

posible.
- Debido a que se trata de un producto no tóxico y que tiene un poder de adhesión leve,

facilita el mantenimiento posterior a la instalación.
- Use una paleta de acero con mella de 1/8 de pulgada  para realizar la aplicación.

• Colas con base de resinas de ingeniería (colas de uretano)
- Ofrecen resistencia contra la humedad y el álcali encima de superficies no porosas.
- Use una paleta de acero con mella de 1/8 de pulgada para realizar la aplicación.

• Colas epoxi termoestables (colas epoxi)
- Recomendadas para aplicar en sitios sometidos al calor excesivo, o bien al frío y a la

humedad.
- Se tienen que mezclar en cantidades desiguales de dos partes de resina epoxi

inmediatamente antes de la aplicación.
- Use una paleta de acero con mella de 1/16 de pulgada  para realizar la aplicación.

En cualquier caso es recomendable considerar las instrucciones del fabricante de la cola al objeto
de conseguir el máximo poder adhesivo a largo plazo.

Capacidad por container 20”  5,90x2,30x2,30 m (medidas internas útiles)

Colas
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Todos estos productos son de uso común en la instalación de pavimentos y pueden conseguirse
en droguerías técnicas y comercio especializado de colas y adhesivos.

9.  Juntas de separación

Las juntas de separación son unas piezas de PVC de 4 mm de ancho y 930 mm de largo con
espesores 2,5 y 3 mm, que permiten ser instaladas entre las losetas y  entre las lamas en forma de
junta  con un efecto únicamente decorativo. Con un mínimo esfuerzo y gracias a la posibilidad
de 6 colores standard se consigue con un mínimo esfuerzo un incremento y multiplicación de las
posibilidades decorativas de acabado del pavimento DECORIA.

10.  Estabilidad dimensional

El vinilo,  materia prima base de las losetas y lamas DECORIA,  como la mayoría de materiales,
sufre un proceso de dilatación y de contracción debido a la variación de la temperatura
ambiental. Estas variaciones se valoran en aproximadamente ± 0,3% para variaciones de ± 2ºC
entorno a la temperatura de referencia de 20ºC.( ver características técnicas).

Estas dilataciones y contracciones son inevitables, pero se consigue hacerlas  bastante
imperceptibles siguiendo los siguientes procedimientos:
Dejar en todo el perímetro de la instalación un espacio  de franquía o dilatación  de 1 a 5 mm
hasta la pared u objeto fijo más cercano( se disimula mediante el zócalo) y una junta de
dilatación cada 20 metros lineales de entre 1 y 5 mm. Estas juntas de dilatación se tapan con un
perfil standard plástico, metálico o de madera.

En cualquier caso es conveniente efectuar el cálculo individualizado de la instalación sobre la
base de los coeficientes de dilatación arriba mencionados y las Dimensiones concretas de la
instalación.

Asimismo se debe considerar que el sustrato o subsuelo también tienen dilataciones y
contracciones. Se deberá dejar juntas de dilatación en el pavimento siguiendo por encima las
juntas de dilatación que existan en el subsuelo o sustrato.

11. Perfiles y zócalos

Juntas de separación  Inter.- Losetas e Inter.-lamas

Dilatación- contracción del pavimento DECORIA y del sustrato
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El pavimento tiene un espesor máximo de 3 mm, por lo tanto en el inicio de la instalación en
aquellos lugares de paso, al objeto de evitar posibles tropezones y principalmente  mejorar el
acabado estético es conveniente instalar cualquier perfil standard de mercado tanto plástico como
de aluminio o madera  fijado al sustrato.

Al objeto de conseguir el acabado decorativo deseado y el remate del encaje con las paredes es
conveniente la utilización de zócalos en cualquier material que permita el efecto decorativo
deseado

12.  Instrucciones de preparación, instalación y mantenimiento

• La superficie del suelo (sustrato) tiene que estar completamente seca. Debe tenerse en cuenta que
aunque el suelo pueda parecer seco, puede que aún conserve humedad. La comprobación de la
humedad constituye un paso obligatorio en la preparación del subsuelo. Ello debe ser medido
con la prueba de humedad de magnesio o con un equipo de pruebas para medir la humedad
relativa documentándose el resultado de dicha medición. El valor ideal es de > 0,3 CM. La
humedad relativa en subsuelos minerales no debe exceder el 60% HR.

• En edificios de nueva construcción es necesario secar la superficie del suelo de 7 a 14 días antes
de la aplicación, para asegurar que no quede ninguna humedad en la superficie del cemento.

• Se debe retirar cualquier tipo de cera, pintura, suciedad, polvo, etc. del suelo antes de la
instalación. Se debe pasar el fregasuelos y barrer todo el suelo para retirar la arena, tierra y los
escombros superficiales, retirando incluso el polvo ligero.

• Asegúrese que la superficie del suelo sea plana, uniforme lisa y sin agujeros, si no lo fuese habrá
que nivelar y alisar la superficie del sustrato. Use un rascador para alisar la superficie ó bien una
espátula para masilla para sacar la cola y/o etiquetas. Para nivelar la superficie puede usar pasta
niveladora. Para evitar agujeros puede taparlos con un material de enmasillado adecuado al
sustrato. Es necesario reparar cualquier grieta, fisura o área en mal estado en el sustrato antes de
comenzar la instalación del pavimento.

• Se debe efectuar comprobación de la regularidad de la superficie aceptándose normalmente
desviaciones verticales máximas de 0,3 mm/m. Es preciso comprobar previamente a la
instalación la fuerza y capacidad de carga del subsuelo.

• Mantenga la temperatura de la sala por encima de los 15ºC(59ºF) y 75% de humedad relativa
antes y durante la instalación. Las colas, los productos para el suelo y el pavimento DECORIA
se deberán dejar en el mismo ambiente  donde vayan a ser instalados como mínimo durante las
24 h previas a la instalación (esto es esencial para una correcta instalación. deberá cuidarse
especialmente que el pavimento almacenado no este expuesto a corrientes de aire y que las cajas
no se coloquen en posición vertical o apoyados contra las paredes durante el periodo de
acondicionamiento .El almacenaje de las losetas y lamas debe hacerse dentro de sus embalajes
en posición horizontal en el suelo.

• Sólo se deben  usar las colas recomendados por EUROTILE para la instalación de DECORIA,
durante el periodo de secado y curado de las colas se debe mantener la temperatura mínima de
15º C y 75% de humedad relativa.

Preparación

Perfiles

Zócalos
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1. Prepare todos los rodillos, cúters, colas, distribuidores / dispersadores  de cola y
compases de escuadrado antes de empezar la instalación.

2. Verifique que todos los productos de aplicación son del mismo lote / número de lote.   
3. Busque el centro exacto del suelo marcando una cruz con líneas verticales y

horizontales en el suelo. En caso de paredes que no sean rectas o no formen ángulo
recto o no sean paralelas se deberá definir en que pared se instalaran las lamas o losetas
en chaflán. Habrá siempre que definir en que pared habrá que instalar losetas o lamas
recortadas dada la dificultad de encontrar espacios de Dimensiones que  coincidan
exactamente con las del pavimento, se deberá procurar que las losetas  o lamas que deba
recortarse para adaptarse a la superficie disponible estén en el lugar menos visible.

4. Compruebe y mida el escuadrado realizado con las líneas marcadas y después aplique
colas en el primer cuarto del espacio marcado en el suelo.

5. Trabaje sólo en pequeñas áreas del suelo al mismo tiempo y vaya aplicando las colas de
acuerdo con esto. La utilización óptima de las colas es de 0,3 a 4,5 Kg por m2(ver
instrucciones del fabricante de las colas)

6. Aproximadamente entre 20 y 30 minutos después de la aplicación del adhesivo,  debe
aplicar el pavimento DECORIA sobre el suelo previamente encolado.

7. Mantenga una distancia  mínima de 1 mm entre la pared y el extremo del pavimento
DECORIA( posteriormente esta franquía quedara cubierta por el zócalo)(ver capitulo
referente a estabilidad dimensional). Comprima el pavimento contra el suelo de forma
firme, de tal forma que el pavimento quede bien plano en el suelo.

8. Debido a que las colas son altamente inflamables, evite cualquier contacto con chispas o
llamas y no fume durante la instalación hasta el completo secado de las colas.

9. Ya que las colas se secan rápidamente, retire inmediatamente con cuidado la cola
sobrante  con alcohol o aguarrás diluida , secando inmediatamente con un trapo el
alcohol o aguarrás utilizado sobrante.

10. Gastar los paquetes  de pavimento abiertos antes de empezar nuevos paquetes.
11. En el caso de instalación de lamas es conveniente analizar la dirección en que se

instalaran las lamas en función de la incidencia de la luz y la principal línea de mira al
objeto de conseguir el mejor aspecto acabado de la instalación, en la practica conviene
definir este aspecto con el acuerdo del cliente.

12. Las lamas y losetas se pueden instalar siguiendo un patrón regular o irregular en
funciones de decisiones decorativas y de economía de uso de material: En el caso de
patrón regular se inicia con una primera fila de lamas y el sobrante de la ultima lama
montada se utiliza para comenzar la siguiente fila, este es el método más económico ya
que reduce la merma considerablemente. En el caso de patrón irregular tras acabar la
primera fila de lamas se comienza con una nueva lama o en función del efecto
decorativo deseado con media lama y así sucesivamente, esto genera una merma mayor.

13. Se debe considerar en cualquier instalación una merma de al menos un 5% de la
superficie a instalar, si se genera material sobrante es conveniente guardarlo como
material de recambio y mantenimiento.

Instalación
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14. Se deben recortar por su parte inferior los marcos de puertas y puertas en caso de que la
holgura existente sea inferior al espesor del pavimento y la franquía para apertura de la
puerta sin roce.

1. Para permitir que las colas aplicadas curen, se deberá restringir el tráfico y no colocar
mobiliario encima de un suelo acabado de instalar hasta como mínimo 24 horas después de
la instalación. Además, deje pasar al menos 3 días después de la instalación, antes de lavar
un suelo acabado de colocar.

2. Al mover mobiliario pesado hágalo sin rozar el suelo y   vigile para no causar marcas cortes
o abolladuras en el suelo.

3. La cera del mobiliario y/o las bases de goma de este pueden dejar manchas en la superficie
del suelo al cabo de un período largo de tiempo. Verifique la base del mobiliario para
asegurarse que esté limpia antes de colocarla encima de un suelo nuevo.

4. La aplicación de una cera superficial depende de la utilización del suelo. En condiciones de
tráfico intenso se debe retirar y volver a colocar cada uno o dos meses. Sin embargo, en las
condiciones habituales de uso domestico, seguramente sólo será necesario realizarlo cada
seis meses.

5. Para eliminar la suciedad y la cera no use disolventes fuertes o detergentes habituales para la
casa. Use productos para eliminar la cera y limpiadores que contengan  agua alcalina común.

6. Tenga siempre en cuenta que el recubrimiento de suelo es lo último a realizar en una obra: el
soporte debe estar totalmente seco, los cristales instalados y el resto de los trabajos
terminados y secos.

7. Al finalizar la instalación debe realizarse por parte del instalador una inspección y limpieza
cuidadosa de la superficie del pavimento. Es conveniente hacer una inspección final
conjunta con el cliente en el momento de entrega de la instalación acabada firmándose un
documento de aprobación de la instalación y entregándose de forma documentada las
instrucciones de mantenimiento y limpieza. Dicha inspección final se efectúa de pie a altura
normal de observación  y no se utilizan fuentes de luz en ángulo, luces falsas o contraluz
para la evaluación o para localizar defectos en la superficie. Se deben considerar como
normales las tolerancias de instalación habituales que se consideran de 0,2 mm de junta
entre losetas y/o lamas, diferencias de altura de 0,1 mm y puntuales de 0,15 mm y alabeados
de hasta 0,25 mm, todo ello como consecuencia de las condiciones de sustrato, instalación y
pavimento y que no se consideraran defecto dentro del estado actual de la técnica.

1. El contorno de las tuberías: medir y marcar la posición de las tuberías en la lama  o loseta
(sin olvidar el espacio de dilatación) Usar un cutter y cortar con un diámetro superior en 1
mm al de la tubería para respetar el espacio de dilatación. Cortar con el cutter con un ángulo
de 45º la lama o loseta en su  parte ancha. Encole los trozos y luego colóquelos.

2. Consejo: se venden accesorios en forma de cuello ancho que rodean la base de las tuberías
para esconder el espacio de dilatación.

Mantenimiento

Instalación - El contorno de las tuberías, marcos de puertas.
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3. Marcos de puertas: Cortar el marco de madera en la base y encolar por debajo el
pavimento. Para los marcos metálicos, proceder al corte de la lama o loseta preservando el
espacio de dilatación.

El material DECORIA se puede desmontar, pero ello daña irreversiblemente el pavimento,
al estar este encolado al sustrato.

Para realizar el desmontaje del pavimento DECORIA. Recomendamos la utilización de
guantes.

El procedimiento de desinstalación / desmontaje se realiza mediante una rasqueta metálica. Para
desmontar piezas aisladas para mantenimiento se recomienda hacer una cruz sobre la loseta o
lama con un cúter perforando 3 mm y luego utilizar un calentador por aire eléctrico(pistola de
calor), posteriormente será fácil retirar la pieza mediante una rasqueta metálica.
Al final de la vida de utilización del pavimento le recomendamos desmontarlo y entregarlo o
solicitar su recogida a cualquier especialista en reciclaje de materiales plásticos (consulte en su
ayuntamiento) Lo mismo para el material sobrante de la instalación que no sea aprovechable.

13.  Instrucciones de  limpieza

Limpieza de superficie inicial: fregona bien escurrida simplemente húmeda y cualquier tipo de
producto lava-suelos neutro   diluido en agua conforme instrucciones del fabricante. El
pavimento puede ser encerado si se desea.

Limpieza habitual: Un aspirador apropiado para suelos duros y/o una mopa  o paño de polvo
secos suelen ser suficientes. Para una limpieza más profunda utilice el mismo procedimiento que
para la limpieza inicial.

No utilice nunca maquinas de limpieza a vapor ya que el calor afectaría a la superficie y
adhesión del pavimento.
No lije, barnice ni pula la superficie del pavimento ya que ello alteraría sus características y
podría dañarlo.

En caso de precisar un efecto desinfectante existen en el mercado varios productos de limpieza

Desmontaje

Limpieza

Desinfección – Productos bactericidas
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Si se desea un efecto desinfectante y bactericida es posible utilizar cualquiera de los productos
detergentes lavasuelos que se encuentran en el mercado con la denominación antibacterias
(procure usar uno de marca reconocida)

1 – Desinfección bactericida máxima: aplicar el producto sin diluir. Aclarar después.
2 – Limpieza frecuente: diluir dos tapones en medio cubo de agua (5 lts.)

El producto TENN Antibacterias cumple con las normas UNE para la acreditación de actividad
bactericida básica en las condiciones de uso arriba recomendadas. Para una eficacia bactericida
máxima se debe aplicar sin diluir.

TENN Antibacterias contiene, entre otros ingredientes: menos del 5% de ácido nitrilotriacético.
Tensioactivos catidiónicos y no iónicos y jabón.

En caso de necesidad de desinfección más potente en aplicaciones especificas consultar
previamente con EUROTILE la posibilidad de uso de los productos que se desee utilizar.

14. Código arancelario y lugar de fabricación

            Código arancelario: 3918.10.1000
            Producto fabricado en Corea   (MADE IN COREA)

15.  Garantía

El pavimento de alta resistencia DECORIA supera en todas sus etapas de fabricación los más
rigurosos controles. Si usted encuentra el menor defecto o anomalía, diríjase inmediatamente a
su distribuidor sin comenzar la instalación.
Si durante la instalación percibe algún defecto en los pavimentos no instale aquellas piezas que
considere defectuosas y diríjase a su distribuidor.

• Garantía General: EUROTILE garantiza que todas las losetas y lamas para suelos DECORIA
están libres de  defectos de fabricación dentro de los standards de fabricación generalmente
aceptados de la industria de recubrimientos de suelos de PVC.

En caso de detectarse cualquier defecto de fabricación, el cliente final  deberá notificarlo por
escrito inmediatamente al distribuidor de EUROTILE quien hará llegar dicha reclamación a
EUROTILE de inmediato.

Una vez el defecto es verificado por un representante de EUROTILE o bien por un servicio de
inspección independiente, EUROTILE limita su garantía a la opción de tomar las medidas para
cambiar los materiales defectuosos por materiales en correcto estado; limitándose
exclusivamente en su garantía a la reposición del material sin incluir los costes de mano de obra,
instalación , desinstalación , colas ni otros materiales ni costes.

Código arancelario y lugar de fabricación

Garantía
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• Condiciones para la garantía:
- Los productos DECORIA fueron vendidos y usados en una utilización conforme a las

condiciones de uso contenidas en este manual y adecuada en función de las
características  y tipo de pavimento utilizado

- Los productos DECORIA fueron instalados y mantenidos correctamente, según las
instrucciones de EUROTILE.

- Los productos DECORIA fueron vendidos por un Distribuidor oficial de EUROTILE
en territorio nacional y los productos proceden de EUROTILE.

• Exclusiones de la garantía:
- Las reclamaciones resultantes de la utilización de colas no adecuados.
- Reclamaciones resultantes de daños como perforaciones, cortes y manchas debido al

uso anormal.
- Daños ocasionados por humedad del subsuelo, ácido, álcali, disolventes y las manchas

ocasionadas por contaminantes superficiales.
- Reclamaciones referentes al color y/o variaciones de tono entre los productos

entregados y los pedacitos de muestra.
- El desgaste normal de uso del pavimento en función de sus condiciones de utilización.
- Reclamaciones resultantes del mal empleo o del maltrato intencionado de los productos

DECORIA.
- No se aceptaran aquellas reclamaciones que se presenten y documenten 30 días después

de observado el defecto.

Las marcas y nombres comerciales DECORIA y EUROTILE son marcas registradas.
La información contenida en este manual se da solamente a título orientativo. EUROTILE
se reserva el derecho de modificar las características y datos mencionados en este manual
sin previo aviso.
Está prohibida la reproducción parcial o total de cualquier información contenida en este
manual.
Este manual proporciona información general, condiciones y obligaciones de uso,
instalación, mantenimiento, limpieza y garantía. Los datos contenidos en él reflejan  el
estado del arte y la técnica en el momento de su impresión.
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06

0338-CPD-1001

25dB

www.interfaceflor.eu

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 | Accent Flannel

Interface se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas

Descripción Moqueta modular tufting pelo

cortado con diseño

Composición Fibra 100% Poliamida Alto Chroma de

Aquafil tintada en masa

Peso Fibra 796g/m² ± 5%

Peso Total 4746g/m² ± 5%

Altura Fibra 6.0 mm ± 0.3 mm

Espesor Total 8.0 mm ± 0.5 mm

Galga x 10 cm 1/10 - 39.4

Puntadas m2 159,570 ± 5%

Soporte Graphlex®

Código producto 3380800405

Clasificación al tráfico EN 1307  33 Heavy Contract

Radiant panel (EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1

(EN ISO 13501)

Resistencia a sillas con
ruedas

Pass, low radius of effects of

ignition (BS 4790)

Resistencia a sillas con
ruedas

≥ 2,4 (EN 985)

Estabilidad Dimensional ≤ 0,2% (ISO 2551)

Resistencia vertical

Solidez Color 6 (ISO 105/B02)

No Losetas por caja 16 - 4m² (50 x 50 cm ± 0.15%)
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0338-CPD-1001
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www.interfaceflor.eu

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 | Acceleration

Interface se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas

Descripción Moqueta modular tufting bucle

estructurado con diseño

Composición Fibra 100% Poliamida Alto Chroma de

Aquafil tintada en masa

Peso Fibra 848g/m² ±5%

Peso Total 4798g/m² ±5%

Altura Fibra 4.3 mm ± 0.3 mm

Espesor Total 7.9 mm ± 0.5 mm

Galga x 10 cm 1/12 - 47.2

Puntadas m2 188,800 ± 5%

Soporte Graphlex®

Código producto 3380300405

Clasificación al tráfico EN 1307  33 Heavy Contract

Radiant panel (EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1

(EN ISO 13501)

(NFP 92-506/507) (PV No. RA 01-

304) M3

Resistencia a sillas con
ruedas

Pass, low radius of effects of

ignition (BS 4790)

Resistencia a sillas con
ruedas

≥ 2.4 (EN 985)

Estabilidad Dimensional ≤0.2% (ISO 2551)

Resistencia vertical 5 x 105 Ω >< 2 x 1010 Ω
Computerguard (ISO 10965) (IBM)

Solidez Color 6 (ISO 105/B02)

No Losetas por caja 16 - 4 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)
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www.interfaceflor.eu

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 | Graduate

Interface se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas

Descripción Moqueta modular punzonada de

fibras largas

Composición Fibra 82.5% Poliamida, 17.5% Poliester

Peso Fibra 1380g/m² ± 10%

Peso Total 4400g/m² ± 7%

Altura Fibra 3.6 mm ± 0.7 mm

Espesor Total 7.8 mm ± 0.5 mm

Galga x 10 cm

Puntadas m2

Soporte Graphlar

Código producto 6092500004

Clasificación al tráfico Heavy Contract

Radiant panel (EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1

(EN ISO 13501) (DIN 4102) B1

Resistencia a sillas con
ruedas

Pass, low radius of effects of

ignition

Resistencia a sillas con
ruedas

≥ 2.4 (EN 985)

Estabilidad Dimensional ≤0.4% (ISO 2551)

Resistencia vertical

Solidez Color ≥ 7 (ISO 105/B02)

No Losetas por caja 20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.2%)
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0338-CPD-1001

26dB

www.interfaceflor.eu

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 | Black and White Collection

Interface se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas

Descripción Tufted Cut and Loop Tile

Composición Fibra 100% Poliamida (parcialmente

reciclada)

Peso Fibra 754g/m² ± 5%

Peso Total 4704g/m² ± 5%

Altura Fibra 3.7 ± 0.3 mm

Espesor Total 8.5 ± 0.5 mm

Galga x 10 cm 5/64 - 50.4

Puntadas m2 189,000 ± 5%

Soporte Graphlex®

Código producto 3240300405

Clasificación al tráfico EN 1307  33 Heavy Contract

Radiant panel (EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1

(EN ISO 13501)

Resistencia a sillas con
ruedas

Pass, low radius of effects of

ignition (BS 4790)

Resistencia a sillas con
ruedas

≥ 2.4 (EN 985)

Estabilidad Dimensional ≤ 0.2% (ISO 2551)

Resistencia vertical 5 x 105 Ω >< 2 x 1010 Ω
Computerguard (ISO 10965) (IBM)

Solidez Color 6 (ISO 105/B02)

No Losetas por caja 16 - 4m² (50 cm x 50 cm ± 0.15%)



 






