
ESTUC ENLLUÏT FI I MAT 
             

materials  Eines de taller 
1. Cal grassa en pasta emblasada un mínim de sis mesos  1. Barril de 200 litres per fer la massa     
2. Sorra de marbre d'una granulometria de 1,2 mil·límetres  2. Recipient per batre manualment o batedora elèctrica    
3. Sorra de marbre d'una granulometria de 0,8 mil·limetres  per agitar la massa      
4. Pols de marbre de 350 micres   3. Caldereta de ferro rodona amb l’assa lateral per a servir la massa   
5. Pigments resistents als àlcalis i els rajos ultravoilats  4. Caldereta italiana      
6. Aigua de calç per a dil·luir els pigments   5. Galledes de goma      
7. Aigua corrent    6. Tamisos fins per a garbellar el pigment i gruixuts per a la calç i els àrids 
      7.  Regles d'alumini o fusta      

            
Eines personals  Procés de treball 

1. Taujana     
1. Realització d'un esquerdejat frastasat amb morter de calç en pasta o morter 
mixte 

2. Paletí     
2. Aplicació de la primera capa de massa magra composta per la calç i la sorra 
de 

3. Fratàs de fusta    marbre d'una granulometria de 1,2 mm     
4. Fratàs de poliestirè    3. Fratasat       
5. Taujana d’enlluir    4. Aplicació de la segona capa de massa magra composta la calç i la sorra de 
6. Plana      marbre d'una granulometria de 0,8 mm     
7. Brotxa nº9     5. Fratasat       
8. Paletina triple nº45    6. Repretat amb massa magra de calç i sorra de marbre d'una granulometria 
9. Pinzell d'espart o raspall d'escombrar sense assa  de 0,8 mm       
10. Punxó     7. Fratasat per assolir una superfície regular     

11. Nivell     
8. Aplicació amb la plana de la tercera capa o enlluït de massa grassa 
composta per la 

     calç, pols i sorra de marbre d'una granulometria de 0,8 mm    

      
9. Relluït amb el llec i que es defineix com a la calç barrejada amb la pòls de 
marbre 

      que es diposita en els laterals de la plana durant l'operació anterior   

          
10. Rentat del paràmetre fresc amb la paletina mullada en aigua a plom i a 
nivell 

 
 
 
 



 
ESTUC LLAURAT IMITACIÓ PEDRA ESCODADA 

             
materials  Eines de taller 

1. Cal grassa en pasta embalsada un mínim de sis mesos  1. Barril de 200 litres per fer la massa     
2. Sorra de marbre d'una granulometria de 2,5 mil·límetres  2. Recipient per batre manualment o batedora elèctrica    
3. Sorra de marbre d'una granulometria de 1,2 mil·limetres  per agitar la massa      
4. Pols de marbre de 0,8 mm   3. Caldereta de ferro rodona amb l’assa lateral per a servir la massa   
5. Pigments resistents als àlcalis i els rajos ultraviolats  4. Caldereta italiana      
6. Aigua de calç per a dil·luir els pigments   5. Galledes de goma      
7. Aigua corrent    6. Regles d'alumini o fusta      
             

            
Eines personals  Procès de treball 

1. Taujana     
1. Realització d'un esquerdejat frastasat amb morter de calç en pasta o 
morter mixte 

2. Paletí     
2. Aplicació de la primera capa de massa magra composta per la calç i la 
sorra de 

3. Fratàs de fusta    marbre de granulometria escollida     

4. Fratàs de poliestirè    
3. Aplicació de la segona capa de massa magra composta la calç i la sorra 
de 

5. Brotxa nº9 per a mullar les arestes abans de treballar-les  marbre de la granulometria escollida     
6. Pinzell d'espart o raspall d'escombrar sense assa  4. Repretat amb massa magra de calç i sorra de marbre de la granulometria 
7. Serra de llaurar o "raspi"    escollida       
8. Carda     5. Fratasat per  anivellar el paràmetre     
9. Punxó     6. Especejament dels carreus amb el ponçó     
10. Nivell     7.Llaurat amb serra o carda, a plom     
11. Compàs     8. Repassat amb serra o carda     

     9. Raspallat del mur i neteja de les puntes     
      10. Càrrega de massa magra sobre els carreus marcats, desprès d'un temps  
      d'espera de tres jornades      
      11. Aplicació d'una segina càrrega de massa magra    
      12. Fratasat de la massa de càrrega dels carreus    

      
13.Marcat de les atacadures del carreus amb compàs i regles, utilitzant com 
a guia 

      la junta feta amb el punçó      
      14. Tall amb ganivet del material restant     
      15. Neteja de les atacadures fins assolir la capa del llaurat    
      16. Escudat amb el paletí de les Superficies de la pedra    
      17. Raspallat de l'àrid desprès     
          18. Colorejat al fresc amb els diferents tons de pedra a imitar   



 
 
 
 

ESTUC ESGRAFIAT TÈCNICA ANTIGA 
             

materials  Eines de taller 
1. Els utilitzats per al enfoscat fratasat amb calç grassa  1. Les empleades en l'estuc enlluït     
en pasta embalsada en aigua durant un mínim de sis mesos 2. Les empleades en l'estuc llaurat     
2. Els utilitzats en l'estuc enlluït   3. Les empleades en l'estuc estarcit     
3. Els utilitzats en l'estarcit           
      Per a l'esgrafiat      
      1. Gúbies d'enguixador      
      2. Esgrafiats corbes      
      3. Nina de carbó vegetal      

            
Eines personals  Procès de treball 

1. Les empleades en l'estuc enlluït   1. Realització d'un esquerdejat frastasat amb morter compost per calç grassa 
2. Les empleades en l'estuc llaurat   en pasta amb sorra de la zona amb granulometria escollida    
3. Les empleades en l'estuc estarcit   2. Fratasat       
      3. Aplicació d'una capa de massa magra composta la calç, pòls i la sorra de 
Per a l'esgrafiat    marbre de la granulometria 0,8 mm aplicada amb la plana    
1. Navalla     4. Fratasate       
2. Estilet     5. Relluït amb calç i la pols de marbre     
3. Pedra d'afilar    6. Rentat del paràmetre fresc amb aigua utilitzant paletina triple, a plom i a nivell 
      7. Brunyit amb pinzell d'espart o raspall a plom i nivell    
      8. Calcat dels dibuixos estarcits en paper d'embalar amb la nina de carbó natural 
      9. Retallat amb navalla o estilet amb un àngul d'incidència de 45º (abocaigües) 

     10. Execució de les textures dels fons amb la serra de llaurar, la carda o amb pinzell  
      de les puntes d'hacer. En les parts més delicades s'emplearan esgrafiadors corbes 
          11. Repasat amb pinzell, a plom i nivell       



 


