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Disposats a entrar en obres de reha-
bilitació d'un edifici, els propietaris 
i professionals de la rehabilitació 
s'enfronten en conjunt a una sèrie de 
decisions en les quals han de valo-
rar: estètica, benefici, confort i salut.

El negoci de la rehabilitació d'edificis 
és diferent al de la construcció d'obra 
nova; tant és així, que hi ha tècnics i 
empreses aplicadores especialitzades 
en rehabilitació. Les principals carac-
terístiques que marquen la diferència 
són: l'usuari de l'edifici, l'edifici en 
si i els materials. D'aquests últims, 
encara que són els mateixos materials 
que s'usen en l'obra nova, brinden un 
avantatge aquells que poden adap-
tar-se a les singularitats de l'edifici 
amb la menor repercussió econòmica 
possible. A la façana els materials 
que compleixen millor aquest requi-
sit són els que integren els sistemes 
d'aïllament tèrmic exterior.

Els sate als projectes de  
rehabilitació
Els primers criteris d'avaluació en un 
projecte són: la capacitat resistent 
i la adherent de la base; per tant la 

partida de neteja és necessària jun-
tament amb l'eliminació i reposició 
d'elements solts de la façana. En 
els casos d'arrebossats que es des-
agreguen o superfícies amb baixa 
adherència, un camí de solució pot 
ser l'ús de imprimacions enduridores 
o d'augment de la capacitat adherent, 
respectivament. Si tot això falla, el 
Sate no queda descartat, ja que hi 
ha variants del mateix que permeten 
la seva col · locació exclusivament 
mecànica; el sobrecost es pot arribar 
a justificar ja que podria ser menor al 
que costaria picar, ressanar i eliminar 
el material existent.

Amb el Sate, el projecte compta amb 
un material fàcilment adaptable que 
és l'aïllant, disponible en diferents 
gruixos. Les finestres condicionen 
poder mantenir el gruix d’aïllament en 
el seu perímetre, per tant, l’avaluació 
d'un canvi de finestres amb una capa-
citat aïllant proporcional al de la millo-
ra que s'està implementant a la façana 
no ha de descartar-se i, aprofitant el 
canvi de finestres, triar-ne una que 
ofereixi la correcta solució per al gruix 
d'aïllant al voltant de les finestres.

Una altra preocupació del projectista 
és el pont tèrmic ocasionat per ele-
ments superposats a la façana. Aquí 
el nivell de desenvolupament tècnic 
per part dels fabricants ha donat a 
llum una sèrie d'elements complemen-
taris que permeten l'ancoratge amb 
trencament parcial o total del pont 
tèrmic, arribant a suportar càrregues 
combinades de gravetat i vent pun-
tuals fins a 550 Kg. n
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AbAns i després: un bloc de 5 edificis on els tres edificis de l’esquerrA vAn decidir reAlitzAr un mAquillAtge de lA fAçAnA 
(lA novA en vermell) i els dos de lA dretA es vAn decidir per unA rehAbilitAció energèticA (A lA foto encArA en obres). 
tres Anys després els veïns Acusen més les diferències entre els dos resultAts.




