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sistema constructiu de panells de fusta contralaminada KLH 

sistema de panells de fusta contralaminada KLH

En que consisteix?

Es tracta d’un sistema de panells estruc-
turals de fusta contralaminada fabricats 
industrialment. Els panells contralami-
nats s’elaboren amb capes de taulons de 
fusta d’avet roig creuades amb encolat 
de superfície. Gràcies a la disposició cre-
uada de les làmines longitudinals i trans-
versals, l’alaveig i la contracció de la su-
perfície del tauló es redueixen al mínim 
possible. A més, això també permet que 
les càrregues es transfereixin no només 
en una direcció, sinó de forma bidirec-
cional. Hi ha diferents qualitats d’acabat 
en funció dels requeriments del projec-
te (revestiment industrial o habitatge). 

Procedència de la fusta

Els panells de fusta contralamina-
da de KLH es produeixen amb fus-
ta de coníferes austríaques i sota les 
més estrictes normes de respecte al 
medi ambient. El certificat PEFC con-
firma que la fusta utilitzada prové 
d’una gestió sostenible dels boscos.

Dimensions estàndard dels panells

Es produeixen amb una longitud mà-
xima de 16,50 m, un ample màxim de 
2,95 m, i un gruix màxim de panell de 
0,5 m. Per tal de minimitzar mermes, cal 
tenir en compte que els amples de pro-
ducció són de 2,40 / 2,50 / 2,72 i 2,95.

Transport i coŀlocació en obra

El transport dels panells es realitza amb 
camió fins a l’obra, on es disposen mit-
jançant una grua. La utilització d’ele-
ments de tall exactes i el muntatge per 
part de mà d’obra especialitzada, ga-
ranteixen una precisa i ràpida execució.

Dades tècniques

- Producte : panells de fusta massissa de 
gran format, constituïts per encolat de 
làmines contraposades
- Marca : Kreuzlagenholz (KLH)
- Descripcions del producte : fusta con-
tralaminada (BSP), X-Lam, Cross Lamina-
ted Timber (CLT)
- Aplicacions : elements per a parets, 
sostres, i teulades per a la construcció
- Durabilitat : classe d’ús 1 i 2 (segons EN 
1995-1-1)
- Tipus de fusta : Avet roig (pi, avet i al-
tres)
- Estructura del panell : 3, 5, 7 o més ca-
pes segons l’exigència estàtica
- Làmines : gruixos de 10 a 40 mm 
- Tipus resistent : C 24 segons EN 338
- Encolat : Cola PUR 100% lliure de com-
postos orgànics volàtils, homologat se-
gons EN 301 per a elements de cons-
trucció
- Humitat de la fusta : 12% (+/-2%)
- Format màxim : longitud 16,50 m / am-
ple 2,95 m / gruix 0,5 m
- Amples de fabricació : 2.40, 2.50, 2.72, 
2.95 m 
- Superfícies / qualitats : per a revestir 
(NSI) / vista industrial (ISI) / vista habi-
tatge (WSI)
- Pes : 5 kN/m3 per a càlculs estàtics i 471 
kg/m3 per determinar el pes de trans-
port
- Conductivitat tèrmica : λ = 0.13 W/
(m.K)
- Calor específic : cp = 1600 J/(kg.K) 
- Resistència a la difusió del vapor d’ai-
gua : μ = 25 a 50
- Estanquitat a l’aire : els panells de 3 
capes en qualitat ISI o WSI i les planxes 
amb 5 capes o més capes de qualsevol 
qualitat, poden ser considerats estancs 
a l’aire; s’han de segellar adequadament 
els trobaments entre panells i amb al-
tres elements de l’obra
- Comportament enfront el foc : Eurocla-
se B-s2, d0
- Velocitat de carbonització : ritme de 
0,67 mm/min. en cas de combustió úni-
cament en la capa exposada o de 0,76 
mm/min. en cas de combustió de diver-
ses capes

Avantatges

- Material de construcció renovable i ecològic
- Permet grans formats de planxes de fusta
- Alta precisió dimensional
- Procés industrial de fabricació amb moderna tecnologia
- Estàticament molt resistent
- El mateix sistema serveix con a sistema estructural,    
   tancaments, divisòries, sostres i cobertes.
- Gran llibertat en el disseny arquitectònic
- Temps de construcció curt
- Aïllament tèrmic a l’hivern i a l’estiu
- Propietats higroscòpiques (control humitat interior)
- Facilitat de muntatge 

Especejament dels panells

Detalls constructius

cobertes panell vertical

contitució dels panells

panell horitzontal

DL - sostres

plaques     a la longitud 
del panell

plaques     a la longitud 
del panell

introducció de 
material a l’obra a 
través d’obertures 
amb l’ajuda d’una 

DQ - tabics

coberta inclinada

murs portants

escales

sostre

dimensions màximes

dimensions estandards

Funcionament  estructural dels panells

Dimensions dels panells

Transport i col·locació a l’obra

Construccions realitzades amb KLH

Tipus de panells segons la seva funció
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col·locació i mani-
pulació dels panells 
entre varis operaris

panell de fusta 
de 3 plaques de 
fusta massissa 
KLH (94 mm)

2 panells de fusta 
de 3 plaques de 
fusta massissa 
KLH (94 mm) amb 
d’aïllament acústic 
(30 mm)

· solució per a tabics i sostres:

· trobament sostre -tabics:

· solució per a divisòries entre habitatges: · trobament tabics - forjat de formigó armat existent: · trobament façana - obetures:

fixació mecànica 
dels panells

habitatge unifamiliar a Les planes habitatge unifamiliar a Vacarises habitatge unifamiliar a Valdoreix

habitatge unifamiliar a Segoviaedifici d’habitatges plurifamiliar edifici d’habitatges plurifamiliar

angulars per a unió 
estàticament efectiva 
entre tabic i sostre

unió mecànica, mitjan-
çant cargols, de sostre i 
tabic (longitud = 25cm)

Engrapat simple pla 
escalonat en troba-
ment entre plaques 
de sostre (inserir 
cintes de junta)

Recobrir la cara de la placa 
que dona cap a l’exterior para 
evitar ponts acústics o tèrmics

Unió mecànica, mitjan-
çant cargols, de tabics en 
cantonada (longitud aprox. 
= 33 cm)

Cintes de jun-
ta a tots els 
trobaments 
entre panells

llistó de fusta de 
roure colocat sobre 
capa de morter 
d’anivellació

llistó de fusta de rou-
re  (subestructura de 
l’acabat de façana)

llistons de fusta. 
material d’aca-
bat de façana. 
protecció front 
la humitat.

barrera de vapor

aïllament tèrmic 
en dues capes 
de 2,5 cm cadas-
cuna (llana de 
roca)

cinta compressora

finestra / porta

premarc de fines-
tra o porta fixat 
mecànicament al 
tabic

capa de morter d’anivellació

cargol per a formigó 
com a unió de cisa-
llament entre el llistó 
de fusta i el formigó

unió amb forma 
esglaonada de la junta 
longitudinal del llistó

Xapa per a unió de cisallament 
entre tabic i llistó de fusta 

unió angular dels tabics amb els car-
gols per a fusta. Inserir la cinta d’unió

unió mitjançant cargols entre 
tabic i llistó de gusta

cinta de junta entre el tabic i 
el llistó de fusta

aïllament tèrmic 
(trencament 
ponts tèrmics)


