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1. OPCIÓ 1 - MEMBRANA PROJECTADA DE RESINES DE POLIURETÀ 

BICOMPONENT 

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Sistema d’impermeabilització a base de membrana projectada en 

continuo, a base de resines de poliuretà bicomponent que s’aplica 

per projecció en calent i que polimeritza en pocs segons formant una 

membrana fina, resistent i elàstica, adherida al suport. El sistema està 

compost d’una sèrie de materials que per capes formen la 

impermeabilització, treballant en bloc, amb un gruix mitjà de 2 mm. 

estès en tota la superfície de la coberta, inclosos els punts singulars, 

sense solapes ni empalmes. 

El sistema està acabat per una protecció contra la radiació UV solar. 

En la zona de pas i de recolzament d’equips s’inclou un acabat 

antilliscant i més resistent.  

L’aplicació és projectada en forma líquida des d’un equip de 

dosificació i barreja automàtica, utilitzat per personal especialitzat. 

Característiques mecàniques principals:  

- Elongació > 380 % 

- Resistència a la tracció > 8 N/mm2 

- Duresa Shore A > 70 

L’actuació es completa amb la creació d’un àrea tècnica per rebre 

els equips d’aire condicionat amb rajoles de formigó drenant, i la 

renovació de les cobertes dels patis d’instal·lacions. 

1.2. TREBALLS PREVIS 

Abans de l’aplicació del sistema d’impermeabilització s’ha de 

realitzar la preparació del suport, tant general com dels punts 

singulars. 

L’objectiu és aconseguir un suport fermament ancorat a la base, llis, 

sense irregularitats, cuqueres o escrostonats, net, exempt de pols, 

greixos, sense partícules soltes o dèbilment adherides. 
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Per això s’hauran d’eliminar les làmines asfàltiques soltes o mal 

adherides, el que succeeix en gran part dels elements verticals 

(ampits, cassetons i patis d’instal·lacions), i en les zones deteriorades 

horitzontals. En alguns punts serà possible millorar el suport reparant les 

làmines existents.  

Els paraments sota les teles s’hauran de netejar mecànicament. Les 

cuqueres més profundes s’hauran de reomplir amb morters de ciment 

o sintètics. L’obra de fàbrica s’haurà de reparar en cas necessari. 

Eliminar l’aigua retinguda en el suport, entre capes impermeables, i 

deixar assecar. 

Els encontres amb paraments verticals s’hauran de suavitzar amb una 

escòcia de morter. 

L’encontre del “peto” amb la cara inferior de la seva coronació, el 

suport haurà de ser també continuo suavitzat amb una escòcia de 

morter, protegida per sobre del trencaaigües de la coronació. 

Les juntes de dilatació s’obriran i buidaran en tot el seu gruix. Es 

prepararan les seves vores per rebre la impermeabilització, refent-les 

en cas de ser necessari. Les seves arestes quedaran bisellades. En cas 

d’existir grans escletxes amb moviment, es tractaran com si fossin 

juntes de dilatació. 

Els embornals han de ser renovades, perquè quedin embegudes en el 

sistema de forma continua i homogènia, revisant-se la seva connexió 

amb els baixants. 

1.3. COMPONENTS SISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ GENERAL 

El sistema d’impermeabilització es composa principalment dels 

següents elements. 

1.3.1. Imprimació 

Sobre el suport preparat s’aplicarà la imprimació més adequada al 

material de suport (asfalt, morter…), segons especificació del 

fabricant del sistema d’impermeabilització. 

1.3.2. Membrana elàstica de poliuretà bicomponent 

Sobre la imprimació i transcorregut el temps especificat pel fabricant, 

es procedirà a la projecció del producte. Compost a base de resines 

de poliuretà de 2 components, lliure de dissolvents, càrregues minerals 

o plastificants. Es projecta en calent, a partir d’una dosificadora-
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mescladora automàtica, polimeritza en pocs segons, formant una 

membrana que queda adherida al suport i es mou elàsticament amb 

ell. Amb una dotació aproximada de 2,2 kg/m2, per aconseguir un 

gruix mitjà de 2 mm. 

1.3.3. Capa d’acabat 

Aplicació de pont d’unió entre la membrana i la capa d’acabat, 

segons especificació del fabricant. 

Capa d’acabat i protecció, a base de resina de poliuretà 

monocomponent, altament elàstic, resistent als raigs UV i a la 

intempèrie. Aplicat a corró o airless. Amb una dotació de 400 g/m2, 

en color clar, a escollir per la propietat. 

1.4. PUNTS SINGULARS 

El sistema d’impermeabilització continu és aplicable a tota la 

superfície, tant horitzontal, como vertical (ampits, cassetons i patis 

d’instal·lacions), sostre de cassetons i embornals. Es defineix 

únicament un sistema específic per a les juntes de dilatació i la 

coronació dels ampits, i un acabat complementari als passadissos de 

circulació. 

1.4.1. Juntes de dilatació 

Preparat el suport tal i com s’ha descrit als treballs previs,  s’aplicarà 

imprimació en funció del material de base i especificacions del 

fabricant. Col·locació de fons de junta, a base de cordó calibrat de 

polietilè de cèl·lula tancada, estès amb espàtula d’adhesiu especial 

per a aquest ús, a base de resines epoxi de 2 components, en un 

ampla de 6 cm i un espessor de 3 mm.  

Col·locació de banda de 20 cm d’ample, de material resistent i 

elàstic per a juntes de dilatació de polietilè clorosulfonat, (hypalón) 

pre-perforat a les seves vores, per on al pressionar-lo passarà 

l’adhesiu. Posteriorment aplicar a les vores un altre capa d’adhesiu. 

Sobre la junta passarà el sistema d’impermeabilització de forma 

continua. 

Les 2 juntes de dilatació de la coberta es tractaran, tan en el seu 

parament horitzontal, com vertical en antecos i patis d’instal·lacions, 

així com coronació d’ampits. 
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1.4.2. Coronació d’ampits 

Les juntes de dilatació es tractaran com s’ha descrit anteriorment. 

Les juntes entre les peces prefabricades que conformen la coronació 

dels “petos” s’han de refer,  de forma similar a com s’ha descrit per a 

les juntes de dilatació: buidat, perfilat, bisellat i neteja. Col·locació de 

fons de junta amb perfil calibrat de polietilè de cèl·lula tancada. 

Profunditat en funció de l’ampla de junta. Imprimació de la junta amb 

producte compatible amb el segellador. Segellat de la junta amb 

massilla adhesiva de poliuretà monocomponent d’elongació >380 %, 

resistent als raigs UV i a la intempèrie. 

La superfície de les pròpies peces de coronació s’han de preparar 

com el suport de la impermeabilització: neteja, regularització,… 

Per reduir el màxim possible el risc que el projectat de la 

impermeabilització general embruti elements exteriors a la coberta, 

s’utilitzarà un altre sistema a aquests elements, aplicat per corró. El 

que no evita que s’hagin de prendre les mesures oportunes. 

Impermeabilització dels cavallons per sistema de membrana líquida a 

base de resines de poliuretà monocomponent, amb un espessor final 

sec de 1,2 mm,  compost per: 

- Capa d’imprimació 

- Capa de membrana elàstica de poliuretà monocomponent, 

aplicada a corró, amb una dotació de 1,1 kg/m2 

- Armadura de fibra de vidre de 250 g/m2 

- Capa d’acabat amb membrana elàstica de poliuretà 

monocomponent resistent als raigs UV i la intempèrie, amb 

una dotació de 1,1 kg/m2, del mateix color que l’acabat de 

la coberta. 

1.4.3. Zones i passadissos tècnics 

En l’àmbit d’ubicació dels equips d’aire condicionat i als passadissos 

de circulació per al manteniment dels mateixos, es reforçarà la capa 

de protecció.  Sobre la capa d’acabat de la impermeabilització 

general, s’aplicarà el pont d’unió, segons especificació del fabricant. 

S’empolvorarà d’àrid de sílice, per millorar la resistència i fer-lo 

antilliscant. Aplicació d’una nova capa d’acabat del mateix material 

que l’anterior, amb la mateixa dotació (400 g/m2), però en un color 

diferent, a escollir per la propietat, per a una fàcil identificació.  
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1.5. TREBALLS COMPLEMENTARIS 

1.5.1. Lloses de recolzament dels equips de climatització 

A les zones d'ubicació de les màquines de climatització, es 

col·locaran sobre la impermeabilització, unes rajoles compostes amb 

acabat superior de formigó drenant i una capa inferior de poliestirè 

extruït ranurat, per facilitar l'evacuació de les aigües, sobre les quals 

es fixaran mecànicament els equips. Aquestes peces estan unides 

entre si per la seva pròpia forma encadellada i per una platina 

suplementària fixada mecànicament. 

1.5.2. Coberta dels patis d’instal·lacions 

Es desmuntarà la coberta que actualment tenen els patis 

d’instal·lacions, formada per plaques de diferents materials i una 

estructura metàl·lica de suport. 

S’instal·larà una nova coberta, amb una nova estructura de perfils 

d'acer galvanitzat ancorats a l'obra de fàbrica perimetral. Com a 

coberta s’instal·larà una xapa grecada, prelacada de color a escollir 

per la propietat, de 0,8 mm de gruix. La xapa es rematarà 

perimetralment amb un angle de xapa d'acer lacat del mateix color, 

que tindrà la funció de trencaaigües i protecció de les arestes. 

La nova coberta volarà com a mínim 15 cm sobre els paraments del 

pati, mantenint les pendents actuals. 
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2. OPCIÓ 2- LÀMINA SINTÈTICA DE POLIOLEFINES FLEXIBLE FIXADA 

MECÀNICAMENT 

2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Sistema d'impermeabilització a base de làmina sintètica de 

poliolefines flexible, de 1,8 mm de gruix, armada amb fibra de 

polièster i vel de fibra de vidre, soldada tèrmicament i fixada 

mecànicament al suport. 

El sistema es compon d'una sèrie de materials que es descriuen més 

endavant, que instal·lats per empresa homologada pel fabricant del 

sistema, complint la normativa vigent i els protocols del fabricant, 

treballant en bloc, garanteixen l'estanquitat de la coberta. 

A la zona de pas i de suport d'equips es doblarà la impermeabilització 

amb segona làmina del mateix material, específica per a aquest ús. 

Característiques principals de la làmina:  

- Estabilitat dimensional 

- Elongació > 380 % 

- Resistència a la tracció > 8 N/mm2 

- Resistent a la intempèrie i a los raigs UV. 

L’actuació es completa amb la creació d’un àrea tècnica per rebre 

els equips d’aire condicionat amb rajoles de formigó drenant, i la 

renovació de les cobertes dels patis d’instal·lacions. 

2.2. TREBALLS PREVIS 

Abans de l'aplicació del sistema d'impermeabilització s’ha de realitzar 

la preparació del suport, tant general com dels punts singulars, que es 

tracta d'un sistema flotant fixat mecànicament, que és relativament 

senzill.  

La superfície suport de la impermeabilització ha d'estar 

completament acabada, tots els angles entrants i sortints hauran 

d'estar arrodonits, i tota la superfície neta. No ha d'haver materials 

solts que puguin malmetre la impermeabilització, ni contaminants.  

A les zones on la làmina es fixi mecànicament (paraments verticals, 

embornals, juntes de dilatació, ...) si el suport presenta irregularitats, 

s'han de corregir. Això pot requerir eliminar en aquestes zones la 

impermeabilització existent i fins i tot reparar la base d'aquesta, si 
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aquest és l'origen de la irregularitat. L'obra de fàbrica s’haurà de 

reparar en cas necessari. 

Eliminar l'aigua retinguda en el suport, entre capes impermeables, i 

deixar assecar. 

Les juntes de dilatació s'obriran i buidaran en tot el seu gruix. Es 

prepararan les seves vores per rebre la impermeabilització, refent-los 

en cas necessari. Les seves arestes quedaran bisellades. En cas 

d'existir grans esquerdes amb moviment, es tractaran com si fossin 

juntes de dilatació. 

Els embornals han de ser renovats, per garantir la seva estanquitat i 

connexió amb els baixants. 

2.3. COMPONENTS SISTEMA IMPERMEABILITZACIÓN GENERAL 

El sistema d’impermeabilització es composa principalment dels 

següents elements. 

2.3.1. Capa separadora 

En tota la superfície del suport sobre el que s’hagi de col·locar la nova 

impermeabilització, s'estendrà una capa separadora a base d'un 

geotèxtil de polipropilè no teixit de 300 g/m2. unit per termopressió, 

uniforme sense ressalts. 

2.3.2. Làmina sintètica de poliofelines flexible 

Làmina sintètica de poliolefines flexible, de 1,8 mm de gruix, armada 

amb fibra de polièster i vel de fibra de vidre, amb solapes de 10 cm 

mínim, soldada termoplàsticament mitjançant aire calent. Fixada 

mecànicament al suport. Rematada perimetralment mitjançant perfil 

colaminat, soldat a la làmina i segellat superiorment. 

L'estès dels rotlles de làmina es realitza per fileres en sentit 

perpendicular a la línia de màxim pendent, començant des de baix. 

2.3.3. Fixacions mecàniques 

Per determinar el tipus i nombre de fixacions el fabricant del sistema 

realitzarà una avaluació tècnica, específica per a l'obra en qüestió, 

en funció de la situació de l'edifici, alçada, suport, etc ... La 

profunditat de l'ancoratge serà definit en l'avaluació tècnica. 
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Les fixacions han de ser de materials resistents a la corrosió, 

compatibles amb la impermeabilització i estar preconformades per a 

no danyar la làmina. 

2.3.4. Acabament perimetral 

La vora superior de la làmina sobre els paraments verticals (perímetre, 

cassetons, patis d’instal·lacions, ...) quedarà com a mínim a 20 cm 

sobre el pla de la coberta i protegit perquè no entri aigua. Es 

col·locarà una peça colaminada (d'acer galvanitzat revestit per una 

cara de poliolefines), ancorada mecànicament al suport amb 

fixacions resistents a la corrosió. Es deixarà una junta de 5 mm entre 

perfils, on se soldarà una banda de 10 cm del material de la làmina. 

La secció del perfil s'adaptarà a la situació de la rematada. 

La unió entre la làmina i el perfil serà termosoldada. Finalment se 

segellarà la vora superior del perfil i les seves juntes, amb massilla de 

poliuretà específica per a aquesta aplicació, prèvia imprimació. 

2.4. PUNTS SINGULARS 

2.4.1. Cantonades, angles, embornals i elements emergents 

Totes aquestes situacions especials es resolen per mitjà de peces 

prefabricades a taller fetes a mida, realitzades amb membrana del 

mateix material i gruix, en alguns casos sense armar, per millorar la 

seva flexibilitat. Fabricades amb solapes a les quals es termosolda la 

impermeabilització general. 

En els casos necessaris, aquestes peces es fixen mecànicament al 

suport, com els embornals. En els casos que constitueixin les 

rematades superiors de la impermeabilització, com en els passatubs, 

es fixen amb perfils colaminats o abraçadores, segons la situació, i 

s'ha de segellar posteriorment amb massilla de poliuretà específica 

per a aquesta aplicació, prèvia imprimació. 

2.4.2. Juntes de dilatació 

El suport es prepararà com s'ha descrit en els treballs previs. La 

impermeabilització general es portarà fins a ambdós costats de la 

junta i es fixarà amb ancoratges puntuals al suport. Es posarà un 

cordó de reblert de junta de polietilè de cèl·lula tancada. Es 

procedirà a la col·locació d'una peça comprensible de forma 

trapezoïdal com manxa soldada a la làmina. Finalment es 

termosoldarà una banda de reforç de 50 cm d'ample a la làmina 
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general, a banda i banda de la junta, solapant 5 cm fora de les 

fixacions puntuals. 

Tant la banda compressible, com la de reforç, en la seva trobada 

amb el parament vertical, es tornarà cap amunt soldant-les fins 

arribar al nivell superior de la impermeabilització. 

2.4.3. Coronació ampits 

Les juntes de dilatació es tractaran tal com s’ha descrit a l’opció 1. 

Les juntes entre les peces prefabricades que conformen la coronació 

dels “petos” han de refer-se. De forma similar a com s'ha descrit per a 

les juntes de dilatació: buidatge, perfilat, bisellat i neteja. Col·locació 

de fons de junta amb perfil calibrat de polietilè de cèl·lula tancada. 

Profunditat en funció de l'ample de junta. Imprimació de la junta amb 

producte compatible amb el segellador. Segellat de la junta amb 

massilla adhesiva de poliuretà monocomponent d'elongació> 380%, 

resistent als raigs UV i a la intempèrie. 

La superfície de les pròpies peces de coronació s’han de preparar 

com el suport de la impermeabilització de la opció 1: neteja, 

regularització,… 

Impermeabilització dels cavallons per sistema de membrana líquida, 

aplicada manualment, a base de resines de poliuretà 

monocomponent, amb un gruix final sec de 1,2 mm.  Compost per: 

- Capa d’imprimació. 

- Capa de membrana elàstica de poliuretà monocomponent, 

aplicada a corró, amb una dotació de 1,1 kg/m2 

- Armadura de fibra de vidre de 250 g/m2 

- Capa d’acabat amb membrana elàstica de poliuretà 

monocomponent resistent als raigs UV i a la intempèrie,  amb 

una dotació de 1,1 kg/m2, del mateix color que l’acabat de 

la coberta. 

2.4.4. Coberta cassetons d’escala 

S’impermeabilitzaran amb el mateix sistema de la coronació del 

ampit, membrana líquida, aplicada manualment, a base de resines 

de poliuretà monocomponent, amb un gruix final sec de 1,2 mm 

(veure composició i preparació del suport del punt anterior).   
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2.4.5. Zones i passadissos tècnics 

En la zona de pas i de recolzament d’equips es duplicarà la 

impermeabilització amb una segona làmina del mateix material 

(poliolefina flexible), específica per a aquest ús, termosoldada a la 

làmina general. 

2.5. TREBALLS COMPLEMENTARIS 

Ídem opció 1. 

2.5.1. Lloses de recolzament dels equips de climatització 

A les zones d'ubicació de les màquines de climatització, es 

col·locaran sobre la impermeabilització, unes rajoles compostes amb 

acabat superior de formigó drenant i una capa inferior de poliestirè 

extruït ranurat, per facilitar l'evacuació de les aigües, sobre les quals 

es fixaran mecànicament els equips. Aquestes peces estan unides 

entre si per la seva pròpia forma encadellada i per una platina 

suplementària fixada mecànicament. 

2.5.2. Coberta dels patis d’instal·lacions 

Es desmuntarà la coberta que actualment tenen els patis 

d’instal·lacions, formada per plaques de diferents materials i una 

estructura metàl·lica de suport. 

S’instal·larà una nova coberta, amb una nova estructura de perfils 

d’acer galvanitzat ancorat a l’obra de fàbrica perimetral. Com a 

coberta s’instal·larà una xapa grecada, prelacada de color a escollir 

per la propietat, de 0,8mm de gruix. La xapa es rematarà 

perimetralment amb un angle de xapa d’acer lacat del mateix color, 

que tindrà la funció de goteró i protecció de les arestes. 

La nova coberta volarà com a mínim 15 cm sobre els paraments del 

pati, mantenint les pendents actuals. 
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3. CONDICIONS GENERALS APLICABLES A LES 2 OPCIONS 

- Tots els materials que s’utilitzin disposaran de marcador CE. 

- Es documentaran els DITE, ETA o DAU de productes i sistemes. 

- Homologació de l’aplicador pel fabricant. 

- Es respectaran les condicions d’aplicació dels productes que 

especifica el fabricant, entre elles les condicions ambientals 

(temperatura, humitat del suport, etc…) 

- El pressupost contemplarà la valoració total de tots els treballs 

necessaris, entre ells: pujada i baixada de materials amb els 

mitjans necessaris, manipulació dels equips d’aire condicionat 

per donar continuïtat a la  impermeabilització,… 

- El pressupost inclourà la valoració d’una partida alçada per a la 

reparació, en cas necessari, dels equips de climatització que es 

vegin danyats per la seva manipulació (desconnexions 

elèctriques o de tubs, fissures o trencaments de tubs i les seves 

proteccions,…) 

- El pressupost inclourà l’execució d’una prova d’estanqueïtat per 

inundació de la mateixa, realitzada per zones, una vegada 

acabada completament la coberta. El subministrament de 

l’aigua serà per compte de la propietat. 
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4. ESTAT DE MEDICIONS 

Les medicions que s’indiquen a continuació son bastant aproximades 

però no exactes, tenen l’objectiu d’orientar sobre l’extensió de 

l’actuació. L’ofertant de l’obra que consideri necessari tenir unes 

medicions precises per realitzar una valoració, haurà de realitzar-les 

en el moment en que visiti la coberta. 

Les següents unitats de medició es corresponen amb els detalls que 

s’indiquen en el plànol de coberta 108 101 0, que s’adjunta a aquest 

document.  

 

Superfície coberta en planta .....................................................  2.920 m2 

Longitud perímetre planta (secció A-A’) ..................................... 310 m 

Longitud juntes de dilatació (secció D-D’)..................................... 48 m 

Superfície cassetons accés coberta (secció B-B’) ........................ 30 m2 

Longitud perímetre cassetons (secció B-B’) ................................... 40 m 

Uds patis instal·lacions (secció C-C’ i detall 1) .............................. 16 uds 

Longitud perímetre patis (secció C-C’ i detall 1) .......................... 95 m 

Uds embornals (secció C-C’ i detall 1) ............................................ 32 uds 

Superfície passos manteniment (veure llegenda) ...................... 180 m2 

Superfície suport equips a.a. concentrats (llegenda) ................ 220 m2 

Altres equips a.a. solts (veure planta) ............................................... 6 uds 
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5. PRESSUPOST 

      OPCIÓ 1 o 2 

      TÍTOL DE L’OPCIÓ 

      Ref. Uds. Concepte Quantitat Preu Import 

                  

01 M2 Superfície coberta en planta 2.920,00 
  02 Ml Longitud perímetre planta (secció A-A’) 310,00 
  03 Ml Longitud juntes de dilatació (secció D-D’) 48,00 
  04 M2 Superfície cassetons accés coberta (secció B-B’) 30,00 
  05 Ml Longitud perímetre cassetons (secció B-B’) 40,00 
  06 Ud Patis instal·lacions (secció C-C’ i detall 1) 16,00 
  07 Ml Longitud perímetre patis (secció C-C’ i detall 1) 95,00 
  08 Ud Embornals (secció C-C’ i detall 1) 32,00 
  09 M2 Superfície passos manteniment (veure llegenda) 180,00 
  10 M2 Superfície suport equips a.a. concentrats (lleg.) 220,00 
  11 Ud Altres equips a.a. solts (veure planta) 6,00 
    

    
  

  
 

TOTAL  
  

245.000,00 

            

      

 
NOTES: 

   

 

-         La valoració dels elements de la coberta es realitzarà en base a la descripció dels 
mateixos a la memòria. 

 

-         El pressupost inclourà la valoració tan dels treballs previs, com dels treballs 
complementaris, definits a la memòria. 

 

-          El pressupost contemplarà la valoració total de tots els treballs necessaris, entre 
ells: pujada i baixada de materials amb els mitjans necessaris, manipulació dels equips 
d’aire condicionat per donar continuïtat a la  impermeabilització,… 

 

-         El pressupost inclourà la valoració d’una partida alçada per a la reparació, en cas 
necessari, dels equips de climatització que es vegin danyats per la seva manipulació 
(desconnexions elèctriques o de tubs, fissures o trencaments de tubs  i les seves 
proteccions,…) 

 

-         El pressupost inclourà l’execució d’una proba d’estanqueïtat per inundació de la 
mateixa, realitzada per zones, una vegada acabada completament la coberta. El 
subministrament de l’aigua serà per compte de la propietat. 

 

-         Les medicions que s’indiquen son bastant aproximades però no exactes, tenen per 
objecte orientar sobre l’extensió de l’ actuació. L’ofertant de l’obra que consideri 
necessari tenir unes medicions precises per realitzar una valoració, haurà de realitzar-les 
en el moment en que visiti la coberta 
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

6.1. MEMBRANA PROJECTADA DE RESINES DE POLIURETÀ 

BICOMPONENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 
Execució d’una capa de cobertura per a la impermeabilització de 

paraments horitzontals o verticals, mitjançant l’aplicació d’un 

producte líquid.  

S’han considerat els següents materials:  

- Impermeabilització de paraments amb polímer.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions:  

- Neteja i preparació de la superfície  

- Aplicació de la imprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals de secat, de les capes 

necessàries del producte  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar en els llocs indicats en els 

plànols o ordenats per la DF. 

El recobriment aplicat formarà una capa uniforme i contínua, que 

cobrirà tota la superfície a impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s'apreciaran a primera vista, defectes en el recobriment 

(bombolles, cràters, cavitats sense omplir ni fissures). 

Tindrà la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma de 

l'aplicació seran les definides per la DT o si no, les especificades per la 

DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Compliment de les condicions i recomanacions d'aplicació general 

que indiqui el fabricant dels productes, per ser usats com a un sistema 

complet, emprant tots els seus components. 

Aplicació per personal qualificat pel fabricant. 

La maquinària de projecció del material serà l'estipulada pel 

fabricant. 

Es pararan els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 
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superior a 50 km / h. 

Es respectaran els intervals de temperatura d'aplicació i els marges 

d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs es desviaran i 

conduiran fora de l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva 

superfície es corregiran abans de l'execució. 

El suport haurà arribat la resistència mecànica necessària. 

La superfície del suport estarà neta de pols, olis i greixos, no tindrà 

material solt. 

El suport no tindrà cap substància que pugui dificultar l'adherència 

del producte. 

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, s'ha de respectar el temps 

de curat estipulat pel fabricant. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de persones, equips o 

materials. 

 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER:  

L’aplicació es realitzarà a una temperatura entre 10 i 30ºC i una 

humitat relativa no superior al 80%.  

 

3.- UNITAT i CRITERIS DE MEDICIÓ 

 

m2 de superfície mesurada d'acord a les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els 

treballs necessaris per a la complerta finalització. 

 

4.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi 

Tècnic de l’Edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS. 

DITE corresponent a l’aplicació. 

6.2. LÀMINES DE POLIOFELINES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

 

Execució de la impermeabilització amb membrana impermeable de 

làmines de poliolefines, col·locada fixada mecànicament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, juntes, lliuraments, etc.)  
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CONDICIONS GENERALS:  

Compliment de les condicions i recomanacions d'aplicació general 

que indiqui el fabricant dels productes, per a ser usats com a un 

sistema complert, emprant tots els seus components. 

Aplicació per personal qualificat pel fabricant. 

L'equip de soldadura de les làmines serà l'estipulat pel fabricant. 

Justificació del càlcul de fixacions mecàniques. 

El conjunt de la membrana cobrirà tota la superfície a 

impermeabilitzar. 

Serà estanca. 

Els lliuraments de la membrana amb els diferents paraments 

superficials no donaran angles. 

La membrana es referirà en els punts necessaris per evitar corriments 

(coronació, base del talús, zones de fort pendent, etc.). 

Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrusionats 

automàtics. 

El material de la soldadura serà de la mateixa base de les 

membranes, de manera que les soldadures siguin homogènies. 

Solapament de les unions:> = 15 cm 

Solapament de la membrana sobre la paret vertical externa de la 

rasa:> = 15 cm 

Toleràncies d'execució: - planeitat: ± 50 mm / m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

No es treballarà amb pluja, un grau elevat d'humitat (boira, rosada, 

etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas es llastaran les membranes 

ja col·locades amb la finalitat d'evitar que el vent les desplaci. 

Característiques del suport: 

- La superfície no tindrà pedres, bonys o deformacions que puguin 

deteriorar les membranes. 

- rugositats: <= 2 mm 

Les làmines es desenrotllaran a una temperatura ambient <= 36 ° C. 

Un cop estesa la làmina, durant el treball, es prendran les precaucions 

necessàries per a no deteriorar-la. 

Abans de desenrotllar la làmina es comprovarà que no tingui 

defectes que puguin perjudicar el seu correcte funcionament 

(perforacions, estries, rugositats, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS DE MEDICIÓ 

 

m2 de superfície mesura d'acord a les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els 

criteris següents: 

- Buits <= 1 m2: No es dedueixen 
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- Buits> 1 m2: Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabat específic de 

les trobades amb els paraments o elements verticals que conformen 

el buit, utilitzant si cal, materials diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

*UNE 104.416:2009 Aplicació i posada en obra d’impermeabilitzacions 

amb materials tipus PVC i FPO. 
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7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

7.1. FOTOS GENERALS 
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7.2. FOTOS DETALLES 
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7.3 FOTOS REPARACIONS 
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8. PLÀNOLS. PLANTA COBERTA 
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