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ENVANS: específics

Es parla d’específics per referir-se a 
solucions constructives que no són completes, 
sinó que sempre formen part d’un altra tipus 
funcional. 

Normalment es tracta de capes o tractaments 
molt especialitzats per a millorar en una 
direcció molt concreta el comportament d’un 
envà.
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ENVANS: específics

339-002 Els envans, 
especialment els 
que trasdossen 
murs de soterrani, 
estan sotmesos a 
penetracions 
d’humitat molt 
elevades.
A part dels 
sistemes 
impermeabilitzants 
clàssics estan  
apareixent làmines 
de polietilè d’alta 
densitat, amb 
relleus 
especialment 
pensats per a 
facilitar el drenatge
de l’aigua infiltrada.
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ENVANS: específics

339-003

Aquestes làmines 
es claven 
directament damunt 
del suport i 
delimiten una fina 
cambra d’aire que 
evita que la humitat 
infiltrada continuï
avançant. 

El sistema s’ha de 
complementar amb 
un sistema inferior 
per recollir l’aigua o 
amb una intensa 
ventilació.
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ENVANS: específics

339-004

Els punts delicats de 
qualsevol sistema 
d’impermeabilització
o drenatge són els 
junts entre lamines i 
la fixació al suport.

El relleu d’aquestes 
làmines facilita que la 
unió es faci per 
cavalcament. Les 
característiques del 
Polietilè d’Alta 
Densitat permet 
emprar el clavat amb 
prou confiança.
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ENVANS: específics

339-001 Els sistemes d’aïllament tèrmic que s’incorporen en 
els sistemes de trasdossat de façana estan evolucionant 
ràpidament per resoldre dos dels problemes tecnològics 
de base : la fixació al suport i la seva continuïtat. Els 
sistemes a base d’escumes de poliuretà projectat ho 
resolen adequadament però la seva posada en obra ha 
de considerar els riscos laborals que comporta aquesta 
tecnologia.
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ENVANS: específics

339-005 Els productes a base de fibra de vidre i de 
llana de roca són cada cop més utilitzats en els 
envans per farcir cambres, en els trasdossats 
absorbents per a millorar l’absorció i en els envans 
delimitadors per a millorar l’aïllament tèrmic.
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ENVANS: específics

339-009 Els materials fibrosos, com ara la fibra de vidre i la 
llana de roca presenten evidents problemes de fixació
en vertical : poc a poc s’escolen cap avall per acció de la 
gravetat. Els sistemes de fixació mecànica són lents 
d’execució i estan pensats per a càrregues més elevades. 
Els sistemes adhesius poden ser la millor alternativa però 
no per preu ni per condicions ambientals a l’obra. Prenen 
protagonisme els morters cola aplicats per projecció.
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ENVANS: específics

339-007 Els sistemes de 
millora de l’aïllament 
acústic estan en 
expansió per causa de la 
creixent demanda social. 
El problema rau quan cal 
millorar el comportament 
al soroll aeri d’un envà
existent sense 
augmentar-ne el gruix. 
Una alternativa són les 
làmines adhesives 
multicapa formades  per 
materials pesats, 
materials resilents i 
materials absorbents.
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ENVANS: específics

339-012  Pel que fa a l’aïllament acústic al soroll 
aeri el problema dels recorreguts secundaris 
resulta especialment greu : com segellar d’una 
manera acústicament efectiva una obertura 
passatubs practicada en un envà la qual se li 
exigeix un important aïllament acústic ?



12

ENVANS: específics

339-006 Als locals humits 
( banys, cuines i 
safareigs )  es 
planteja la defensa de 
l’envà respecte de la 
humitat constantment  
present en aquests 
àmbits. 
Les solucions 
convencionals 
d’impermeabilització
van sent substituïdes 
per hidrofugacions o 
per l’addició de 
làmines transpirables 
que alhora actuen 
també com elements 
desolidaritzadors 
entre tancament i 
revestiment.
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ENVANS: específics

339-010-011-008 Un altre tema preocupant 
és el pas de les instal·lacions a
través d’envans que són 
delimitadors de sectors d’incendi: 
geomètricament no és pas fàcil 
resoldre el segellat elàstic 
d’aquests passatubs amb màstics 
que incorporin partícules 
intumescents.


