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sisteMa de regeneració de plaques de fals sostre

Sovint la solució per a la millora del 
fals sostre de plaques registrables 
és el mateix canvi de les plaques, 
cosa que implica sobrecostos i una 
gran quantitat de treballs i indus-
trials a intervenir.

Amb la resina ecològica reciplac es 
pot restaurar i/o netejar qualsevol fals 
sostre porós o semi porós sense ser 
desmuntat ni manipulat, mitjançant 
la polvorització de la resina de copo-
límers acrílics amb un compressor 
tipus airleSS amb una pressió aproxi-
mada de 1.000 psi amb vàlvula de 
515/517 a una distància de 30 cm del 
fals sostre a tractar. Així s’evita sobre-
costos i molèsties a l’usuari de l’espai 
on actuar, ja que aquest tractament 
permet realitzar entre 300 i 500 m2 per 
dia, i si cal, fora de l’horari de major 
activitat de la zona a tractar. A més, 
sempre es realitza una protecció dels 
paraments verticals, mobiliari i pavi-
ments amb plàstics biodegradables, 
fet que permet seguir amb l’activitat 
de la zona tractada després de la 
regeneració. 

Principals avantatges
 n  Retorn a l’aspecte original de la 

placa.
 n  Es respecten les propietats igní-

fugues i acústiques d’aquesta.
 n  La perfileria no queda adherida 

a la placa.
 n  S’higienitza la placa en elimi-

nar els bacteris i gèrmens que 
s’adhereixen amb el temps.

 n  No engrogueix amb el pas del 
temps ni deforma les plaques.  

 n  Es millora la qualitat lumínica de 
l’espai.

 n  Procés inodor en tractar-se d’un 
producte amb base aquosa.

El principal error en la restauració dels 
fals sostres de plaques registrables és 
la utilització de pintures convencionals 
que el que fan és empitjorar l’estat 
de la placa, eliminant les propietats 
acústiques i ignífugues, deixant la 
perfileria adherida a les plaques i que 
engrogueixen ràpidament. n

coMparatiu entre els diferents sisteMes de Millora de fals sostre de plaques registrables

Sistema Utilitzat Cost en funció del metratge Observacions

Reposició de plaques i 
perfileria entre 23,80  i 29,70 €/m2 No inclou el canvi de lluminàries i altres  

elements existents
Pintat amb pintura 
plàstica entre   5,80  i   7,20 €/m2 Les plaques perden les seves qualitats ignífugues  

i acústiques i queden enganxades a la perfileria
Regenerat amb resina 
reciplAc

entre   5,50  i   6,80 €/m2 Incloent la protecció i la neteja final
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