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sistema constructiu

E s/e

panells de fusta contralaminada

Són panells estructurals de 
fusta massissa de gran format, 
constituïts per encolat de làmines 
capiculades.

És fusta d’avet roig provinent d’una explotació 
forestal ecològica, econòmica i social-
ment responsable.

La fusta no és només un material renovable de 
regeneració natural, sinó que a més té la capaci-
tat d’absorbir CO2.

La fabricació industrial amb les 
instal·lacions de producció i tall més modernes, 
i un alt control de qualitat permeten una precisió 
dimensional molt elevada.

Transmissió de càrregues bidireccional.

És un material higroscòpic que pot absorbir, 
emmagatzemar i alliberar humitat, que contri-
bueix a la regulació de la humitat am-
biental.

En ser un material infl amable, la fusta es prote-
geix a si mateixa amb la carbonatació.

La fusta és un material amb molt bon compor-
tament acústic i tèrmic.

dades tècniques

· classe resistent C 24

· encolat PUR 100% lliure de compostos orgànics volàtils

· 12% d’humitat

· densitat 5 kN/m3

· 0,2% moviment higroscòpic transversal

· conductivitat tèrmica λ=0,13 W/m·K

· calor específi ca Cp=1.600 J/kg·K

· estanquitat a l’aire

· velocitat de carbonatació 0,67mm/min

· EI 30, per a panells de 3 capes, EI 60 per a panells de 5 capes

· petjada de carboni 102 kg de CO2

procés constructiu

traçat de murs i col·locació de les 
escaires de muntatge

col·locació de la impermeabilització 
horitzontal

muntatge dels elements verticals, 
amb l’ajuda d’una grua i angles de 
posicionament

muntatge dels elements horitzontals puntals muntatge de l’escala prefabricada realització de regates

detalls paraments

façanes mitgeres divisòries trasdossats

forjats nous forjats existents

P A R E T S  I N T E R I O R S
Grosor nominal 

en mm
En capas Estructura de planchas [mm] Anchos de placa estándares 

(m)
Largo de placa

máximo (m)T L T
57 3 c 19 19 19 2,40 / 2,50 / 2,72 / 2,95 16,50
94 3 c 30 34 30 2,40 / 2,50 / 2,72 / 2,95 16,50

P A R E T S  E X T E R I O R S
Grosor nominal 

en mm
En capas Estructura de planchas [mm] Anchos de placa estándares 

(m)
Largo de placa

máximo (m)T L T
94 3 c 30 34 30 2,40 / 2,50 / 2,72 / 2,95 16,50

S O S T R E S
Grosor nominal 

en mm
En capas Estructura de planchas [mm] Anchos de placa estándares 

(m)
Largo de placa

máximo (m)L T L T L

182 5 c 34 40 34 40 34 2,40 / 2,50 / 2,72 / 2,95 16,50

nk

gk

Sobre-
carga 
cons-
tante

Carga útil
ANCHO INTERIOR DE VANO
EN VI GAS DE UN VANO 

gk*) nk 4,50 m
[kN/m²] CAT [kN/m²]

2,50 C 5,00 5c 182 DL
R 90

nk

gk
Sobre-
carga 
cons-
tante

Carga 
útil

gk*) nk 2,95 m
[kN/m] [kN/m] R 30
40,00 3c 94 CT50,00

PARED INTERIOR ALTA
(longitud de pandeo )

Sobre-
carga 
cons-
tante

Carga 
útil

gk*) nk 2,95 m
[kN/m] [kN/m] R 30
40,00 3c 94 CT50,00

PARED INTERIOR ALTA
(longitud de pandeo )

nk

wk

gk

predimensionat estructura de fusta

Segons les taules de predimensionament de KLH, escollirem els panells per garantir 
l’estabilitat al foc, ja que les càrregues que suporten son molt superiors a les sol·licitacions.

· 2 panells EI 30 per a les mitgeres

· 1 panell EI 90 per als forjats

desplegable habitatges tipus


