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Una de les idees principals del projecte 
és la creació de murs continus. Per tal 
d'aconseguir la continu ïtat en els murs 
s'utilitza un sistema d'unió entre el mur 
i el forjat  anomenat 'Stabox'  que evita 
que apareguin  juntes en la part 
exterior. 
Stabox  és una capsa en la qual es 
troben plegades armadures en espera 
de 6 a 12 mm de diŕmetre, que faciliten 
la posta en obra de les barres que 
travessen la junta de formigonat. 
La capsa estŕ composada d'una 
xapa perfilada d'acer brut, els estreps 
plegats es troben alineats amb una 
distŕncia entre ells predeterminada. 
Una tapa tanca la capsa en tota la seva 
longitud. 
Després del desencofrat, es retira la 
tapa i les barres poden ser 
desplegades per assegurar la uni ó 
entre les dues fases del formigonat. 

 Bon ancoratge mec ŕnic entre les dues fases del 
formigó
 Limitació de l'obertura de la junta.
 Millora de la estanquitat.
 Els llavis d'ancoratge, presents sobre tota la 
longitud dels elements, eviten que el perfil es 
desenganxi.
 La capsa estŕ perfilada de manera que pot 
recuperar els esforços tallants al llarg de la junta 
de formigonat; la superf ície del Stabox és 
ondulada i estŕ coberta per puntes de diamants.

Els factors limitadors que influeixen en l'ancoratge i els 
estreps plegats són el diŕmetre de les barres, la qualitat 
del formigó i l'ŕrea d'unió. 
Stabox té un sistema de connexió amb elevada 
transmissió d'esforços. La estabilitat, la gran quantitat de 
protuberŕncies i el perfil especial de la xapa d'acer 
garanteixen gairebé el 100% de la  transmissió 
d'esforços, tan en la secció transversal com en la 
longitudinal. 

A TOTS ELS PILARS ES 
DISPOSARA UNA 
CREUETA DE 
PUNXONAMENT 
FORMADA PER 6Ø12 I 
PER L'ESTRIBAT 
INDICAT.
EN AQUELLS PILARS 
EN QUÈ LA CREUETA 
DE PUNXONAMENT NO 
ES PUGUI DISPOSAR 
SEGONS DETALLS 
DEGUT A L'EXISTÈNCIA 
D'UN FORAT, AQUÈSTA 
ES COL.LOCARÀ EN 
DIAGONAL.
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COBIAX

POLIESTIRÈ
EXPANDIT

DOUJON-CRET 203 (Col·locats cada 25 cm
en la junta de dilatació)

MUR DE FORMIGÓ

'STABOX'

BIGA DE CANTELL

FORJAT TIPUS 
 'COBIAX'

FORJAT PLANTA PRIMERA 

FORJAT COBERTA

L'element es 
fixa a 
l'encofrat de 
fusta amb 
claus. 

Tallar l'element a mida
Si es treu la tapa , es pot veure en quina 
direcció estan plegades les barres i per tant 
per on es pot tallar sense fer-ne malb é cap  
en la secció que s'ha d'utilitzar. La tapa es pot 
tornar a col·locar havent-li fet la marca per on 
és necessari realitzar el tall. Posteriorment es 
talla l'element per la marca amb l'ajuda de la 
serra de disc. La secció que serà utilitzada es 
pot segellar amb una peça de tancament de 
poliestirè. 
 
En encofrats corbs
La xapa lateral es pot tallar amb una serra de 
disc. Són necessaris de 2 a 4 talls depenen 
del radi de curvatura. Aix ò significa que 
l'element perd la seva rigidesa i es pot 
adaptar a la corba de l'encofrat poligonalment.   

Per obrir la tapa un 
cop ja ha estat 
desencofrat el mur es 
fa un forat a prop del 
canto amb un martell i 
s'estira en la direcció 
llarga, després la tapa 
es desenganxa 
fàcilment de les 
subjeccions. 

Desdoblegament de les barres fins a la seva posici ó correcte. 
S'ha d'elevar l'armadura lleugerament i doblegar fins a un angle 
màxim de 20º des de la capsa. 
Fent servir l'aparell especial per doblegar les barres s'han de 
posar rectes en aproximadament 10 cops. Per fer-ho el tub de 
l'eina hauria d'estar tan lluny com sigui possible de la base de 
l'armadura i aquesta s'ha de plegar lleugerament, despr és s'ha 
de tornar a col·locar l'eina i tornar a doblegar. S'ha de repetir 
l'operació per passos fins que la barra estigui completament 
recta. 

   

Es tracta d'una manera de realitzar lloses planes que t é com a principi de 
construcció suprimir el mŕxim de formigó conservant al mateix temps les 
característiques estŕtiques. 
Entre les xarxes d'armat superior i inferior, cistells d'armat amb esferes 
buides de plŕstic de polietilé d'alta densitat reciclat, desplacen el formig ó de 
les zones en les que resulta menys efica ç. S'aconsegueix la reducció del 
pes de fins 35% mantenint el mateix espessor de llosa, produint un efecte 
positiu per tota l'estructura de c ŕrrega. La producció tan pot ser modular, "in 
situ", com en peces prefabricades. 

 
La reducció del pes propi permet disminuir les dimensions del 

elements verticals de c ŕrrega de l'edifici tal com columnes. 
La reducció del pes propi influeix de manera positiva en el volum 

requerit del fonament tal com di ŕmetre i /o llargada dels pilars. 
La reducció del pes propi condueix a una deformaci ó de la llosa 

més petita. 
La forma de la llosa és lliure i no limitada per suports lineals 

permeten així llibertat ultimativa d'arquitectura. 

La reducció de pes propi obtingut de la Llosa plana Cobiax 
elimina el número de columnes de manera considerable. 

-Ŕrees espaioses i flexibles
-Canvi d'ús fŕcil - en direcció horitzontal i vertical. 

Les esferes de cos buit redueixen el 
pes propi de la llosa i per 
conseqüčncia la massa horitzontal 
accelerada.

-La llosa plana Cobiax - en 
combinació amb parets de reforç - és 
una de les maneres més efectives per 
obtenir un edifici de formigó resistent 
als terratrčmols. 

-Cobiax permet estructures 
segures a terratrčmols - fins i tot per 
dissenys filigranics. 

-El comportament en diafragma 
de la Llosa plana Cobiax est ŕ 
assegurat. 

Els cossos buits redueixen el volum de 
formigó requerit en la Llosa plana Cobiax. A 
més, el pes propi redueix que resulta redueix 
la quantitat d'armat i les dimensions dels 
elements verticals i ciments. 
La producció d'una tonelada de ciment causa 
emissions d'aproximadament 700 kg de 
CO2. Un m3 de formigó - contenint al voltant 
de 300 kg de ciment - causa emissions de 
CO2 en l'ordre de magnitud de 200 kg. 
Aquesta xifra no inclou altres emissions 
causades per extracció, transports, etc. 

-L'aplicació de la tecnologia Cobiax 
permet estalvis directes i indirectes del 
pressupost de materials (volum redu ďt, 
transport, elevació, etc. )

-Al utilitzar la tecnologia Cobiax el 
balanç ecolňgic d'un edifici pot ser 
augmentat.

-Les esferes de cos buit Cobiax s ón 
fabricades de plŕstic reciclat. 

El dimensionat estructural i la execuci ó de la 
llosa plana Cobiax és simple. 

-La llosa plana Cobiax té el mateix 
comportament de cŕrrega que la llosa 
massissa tradicional. 

-Les normes de dimensionat i el 
procés de construcció de la llosa massissa 
poden ser aplicades directament a la llosa 
plana Cobiax sense restriccions. 

-Les normes corrents i les regles de 
construcció en formigó són compatibles amb 
la tecnologia Cobiax. 
Tots els detalls de connexió i instal·lació 
poden ser planificats i executats com per la 
llosa massissa tradicional. Elements com 
conductes d'aireació i instal·lacions 
elčctriques etc. poden ser incorporats 
fŕcilment i combinats amb les esferes buides 
de Cobiax. 

-La qualitat de 
formigó i la granulometria 
poden ser especificades 
anàlogament al requisit de 
la llosa massissa 
tradicional. 

-El dimensionat de 
la llosa plana no requereix 
mitjans especials. 
Programes corrents EF es 
poden fer servir.

La llosa plana Cobiax pot ser realitzada en aplicaci ó in situ o prefabricat parcial. 

Aplicació in situ
Mňduls Cistella d'armadura (CBCM) o m ňduls cistella d'armadura muntats (CBLM) poden ser incorporats en 
aplicacions in situ. Els mňduls venen fixats en el refor ç inferior i es fon la llosa en dues etapes per impedir que els 
cossos buits flotin. A continuaci ó el reforç superior es col·loca sobre el mňdul cistella d'armadura i despr és es 
realitza el formigonat. 
S'ha escollit l'aplicació in situ ja que la forma irregular del projecte requereix la m ŕxima flexibilitat possible en el 
disseny i l'execució. 


