Els nostres

SERVEIS
PROJECCIÓ D’ESCUMA RÍGIDA
DE POLIURETÀ “IN SITU”
PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC
SOLUCIONS EN REVESTIMENTS
COL·LOCACIONS DE
PLADUR I FALSOS SOSTRES
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PROTECCIÓ PASSIVA
CONTRA EL FOC
Protegim contra el foc qualsevol element estructural i de compartimentació
per evitar la deformació o propagació del foc.
Desenvolupem aquesta tasca seguint les normatives vigents:
R.D. 314/2006 - CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE)
DE R-15’ FINS A R-240’.
Certifiquem els treballs executats i els materials utilitzats a través del nostre
departament d’enginyeria.

CAMPS
D’APLICACIÓ

·
·
·
·
·
·
·

Protecció d’estructures metàl·liques, de fusta, de fosa i de formigó.
Protecció de forjats de formigó, col·laborant, reticulars
Protecció de parets.
Compartimentació horitzontal i vertical.
Franges tallafocs forjat / façana i mitgera / coberta.
Conductes de ventilació.
Segellaments de passos d’instal·lacions

SEGURETAT
protecció d’estructures metàl·liques
protecció passiva contra el foc
SISTEMES
D’APLICACIÓ

Morter de perlita i vermiculita

· Morter de perlita i vermiculita
· Morter de llana de roca
· Pintura intumescent

Pintura intumescent

· Plaques de llana de roca
· Plaques de fibrosilicats

Sectorització franja tallafoc
amb plaques
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AÏLLAMENTS
D’ESCUMA
L’espuma rígida de poliuretà projectada “in situ” és el material aïllant més eficaç, ja
que amb un gruix inferior s’aconsegueixen millors resultats que amb altres materials.

CAMPS
D’APLICACIÓ

· Interiors i exteriors

· Poliesportius

· Habitatges: teulades, sostres, parets,

· Camions i vagons frigorífics

terres, terrats, etc
· Cobertes de naus industrials planes
o inclinades
· Granges

· Cambres frigorífiques
· Portes, canonades i accessoris, etc.

PROPIETATS I AVANTATGES
DEL POLIURETÀ

· Immillorable comportament tèrmic

· Compleix les exigències de seguretat

· Impermeable i transpirable

· Totalment innocu per a la salut

· Lleuger i adherent

· D’elevada resistència a la comprensió

· Inalterable durant més de 50 anys

· Atenuant del soroll

· D’aplicació eficaç, ràpida i fàcil

· Curós amb el medi ambient. Redueix

· Baix cost amb resultats òptims

davant el foc

el consum d’energia
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SOLUCIONS
I REVESTIMENTS
Ens caracteritzem pel nostre treball, àgil i dinàmic. La direcció i el departament
tècnic treballem conjuntament per donar una ràpida i eficient resposta a la confiança
que durant anys ens han dipositat els nostres clients. Som distribuïdors i instal·ladors
de tot tipus de revestiments per a interior i exterior.
FALSOS SOSTRES

·
·
·
·
·
·

Decoratius:
Armstrong
Celenit
Glascotex
Euroacústic
Làmines metàl·liques
Lamel·les

Industrials:

· Alumisol
· Pladur vinílic
· Minionda alumini

INSONORITZACIONS

·
·
·
·
·
·

Aïllaments acústics
Industrials
Habitatges
Reverberacions
Barreres fòniques
Condicionament acústic

PLADUR

·
·
·
·
·

Envans pluvials
Falsos sostres
Trasdossats
Envans tècnics
Protecció contra el foc

Casarramona, 45
Polígon Matabosch
08570 Torelló
Barcelona

T 93 850 48 33
F 93 850 52 59
terpolar@terpolar.com
terpolar.com

