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Muntatge bastides: Riu Ser 2-4

1

Repicat cantells i parament: Riu Ser 2-4

Comentaris:
Queden al descobert les armadures amb oxidació i al repicar es localitzen resilles despreses del
forjat suposadament posades per reomplir el cantell de forjat i recrescut dels paraments verticals.
Els gruixos que es retiren i es tornaran a reconstruir tenen un gruix aproximat de 10cm. Els
productes que creiem serien els mes indicats per aquestes patologies son el LANKO 760 PASIV per
pasivar les armadures ariginals i les noves crean al mateix temps un pont d’unió amb el nou morter
tecnic LANKO 732 REP ESTRUCTURA SR. tipus R3 i amb inhibidor per la corrosió.

En Girona 30 de Novembre del 2018
C.P. Riu Ser 2-4
Girona

2

Armadura canell de forjat, Riu Ser 2-4.

Comentaris:
Un cop retirats els paraments en mal estat o mal adherits en les dues primeres imatges podem veure
l’estat de les armadures que es procedeix a la reparació de les mateixes.
En les dues imatges següents es procedeix al suministre de l’armadura i la col.locacio dels
conectors segons instruccions tecniques de la DF. i es subjecten amb tac quimic com es pot
visualitzar.
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Capa de morter de reparacio amb malla: Riu Ser.

Comentaris:
En les dues primeres fotos podem apreciar que
es dona una primera capa de morter LANKO 732
REP. amb inhibidor per la corrosio per subjectar tambe en fá de adreçat per rebre les següents
capas.
A les dues fotos següents es pot veure com s’aplica la segona capa amb la malla per garantir la
durabilitat dels treballs i deixant a punt per rebre la capa d’acabat de morter LANKO 732 REP. En
total estem realitzan tres capes de morter de reparacio per cobrir el gruixos amb la malla.

4

Grapat de paraments verticals. Riu Ser 2-4.

Comentaris:
Grapat de les fissures obertes en els paraments verticals amb Barres d’acer amb ancoratge de tac
quimic i reomplert amb Morter de reparació LANKO 732 REP. ESTRUCTURAS amb inhibidor d’oxid.

En Girona 31 de Decembre del 2018
C.P. Riu Ser, 2-4.
GIRONA.

5

Neteja i reparacio de pasamans i peça prefabricada.

Comentaris:
Arrencada de peça prefabricada del mur dels atics, neteja i reparació de zones puntuals.
Reaprofitament de les peçes retirades amb ciment cola C2T flexible i rejuntat.
neteja de totes les peçes prefabricades en forma de ampits de fineste i motllura decorativa,
reparació de zones puntuals i deixat preperat per rebre la pintura en llòc de la capa de vernis
hidrofug com estava previst en projecte i seguint indicacions DF.
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Pintura decorativa façana i peça prefabricada.

7

Pintura decorativa façana i peça artificial.

Comentari:
Pintat de paraments verticals amb pintura siliconada de la marca Cititherm amb una capa de fons
diluida per millorar adherencia i dues capes de pintura siliconada segons color escollit per la
comunitat FRANJA 1060 - PARET SOSTRE SE 2082 - PEDRA ARTIFICIAL SE 2065.
La peça artificial es fa servir una pintura 100% acrilica i altament netejable EUROCRIL MATE de la
marca PINTURAS EUROCOLOR i s’apliquen tres mans amb el producte sense diluir per segellar els
porus de la peça.
Es rejunten les finestres amb masilla de poliureta entre les fusteries i la peça prefabricada.
Girona, 31/01/2019
C.P. RIU SER 2-4
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