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- Ciments Molins fou fundada al 1928.

- La societat familiar lidera un important grup que desenvol upa les seves activitats en els
següents sectors: fàbriques de ciment, formigó, prefabric ats de formigó i industria de
materials de construcció.

- Està present a Espanya, Argentina, Uruguai, Mèxic, Bangla Desh y Tunísia.

-El seu objectiu és transmetre a totes les seves companyies un a cultura de treball, la serietat
en les relacions, la qualitat dels productes, el respecte al medi ambient i l’augment de valor de
les seves empreses

• Propamsa, S.A. fou fundada al 1932.

• Pioners en la fabricació del Ciment     
Cola a Espanya.

• Incorporació al Grup Ciments Molins al • Incorporació al Grup Ciments Molins al 
1990.

• 5 Plantes de Fabricació +  2 Centres 
Logístics.

• Vendes a més de 20 països 

• + 80 anys d’Experiència i Tecnologia.



SALVATERRA 
DO MIÑO -

Pontevedra-

S. VICENÇ DELS 
HORTS -Barcelona-

MUNGUÍA - Bilbao

SEVILLA

QUER - Guadalajara

GUADASUAR - Valencia

PALMA

FAMILIES DE PRODUCTES

VAT
VAT  SUPER
VAT  EXTRA
VAT  PORCELÁNICO
VAT PORCELMAX
VAT FLEXIBLE 
VAT FLUID
VAT RÁPIDO 
VAT  CAPA GRUESA
VAT  TAC

PASTA ADHESIVA

PAM ESPECIAL YESO

PAM PLUS

REVAT PIEDRA
REVAT RASPADO
REVAT SUPRA
REVAT BASE
REVAT CAL ESTUCO
REVAT CAL FINO
REVAT FORMA
REVAT CAL BASE
REVAT CAL TRADICIONAL

PROPAM AISTERM
PROPAM MUROS
PROPAM SECPAM PLUS

PAM FLEX

PAM PORCEL COMPACT

PAM SUPERFLEX COMPACT

BORADA PORCELÁNICA

BORADA UNIVERSAL

BORADA PLUS

BORADA EPOXI

NIVELANTE 5

NIVELANTE 10

NIVELANTE 15

PROPAM SEC
PROPAM IMPE
PROPAM IMPE FLEX
PROPAM TAPAVIAS

PROPAM REPAR 5
PROPAM REPAR 40
PROPAM GLASS
PROPAM REFRACTARIO
PROPAM CEM RAPID
PROPAM PRONTO
PROPAM GROUT
PROPAM BLOCK



CONCEPTES BASICS
¿Per què aïllar?

Condensació

• GENERALITATS            

Pont tèrmic
Inèrcia tèrmica

Còm aïllar tèrmicament

¿Per què aïllar?

� Raons legislatives 
- CTE/DB/HE (Código técnico de la edificación, Documento Básico sobre   Ahorro 
Energético aprobado el 17-03-06)
- R.D. 47/2007 Etiqueta de Eficiencia Energética de los Edificios

Habitabilitat -comfort
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� Habitabilitat -comfort
- Conservació de l’edifici.

- Reducció de les humitats/condensacions.
- Major comfort.

� Sòcio ambientals-econòmiques
- Protecció de les reserves (Sostenibilitat). 

- Estalvi d’energia ( 30-70% de calefacció o refrigeració)
- Reducció d’emisions de gasos.

- Protecció de l’atmòsfera (Protocol de Kyoto, Conferència Berlín i Río de Janeiro)



SISTEMES D’AÏLLAMENT EXTERIOR

FUNCIONS:

PROTECTORA: Ha de protegir la vivienda enfront d’atacs 
o accions externes que tendeixin a alterar-la: pluja, gel, 

• GENERALITATS            

o accions externes que tendeixin a alterar-la: pluja, gel, 
desgel, contaminació, vent, cops, …

COMFORT: Dotar a l’habitacle d’unes qualitats 
de vida saludables i cada cop de més estalvi ener-
gètic.

ESTÈTICA:  Donar a l’acabat un component 
agradable a la vista: aspecte, color,…

“ La façana és la tarjeta de visita d’una vivenda”

Origen de la condensació

Tenen l’origen en el canvi d’estat de part del vapor d’aigua 
present en l’aire que es troba o es genera en els edificis, sobre 
les superficies interiors dels paraments o dintre dels mateixos.

• GENERALITATS            



¿Què es un pont tèrmic?
Una discontinuitat en l’aïllament tèrmic
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Densitat de fluxe de calor  
elevada a través del pont tèrmic

Baixa la Tª interior del tancament, 
podent generar condensacions

• GENERALITATS            



¿Què es inèrcia tèrmica? La inèrcia tèrmica d’un local es la 
tendència que aquest té a mantenir la seva temperatura estable, 
independentment dels canvis externs.

Paret amb aïllament  
per l’exterior

Ext Int

35ºC

20ºC
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Ext Int

Parets dobles amb 
aïllament a la 
càmara

Aïllament per 
l’interior

Parets sense 
aïllament 
escalfament interior 
ràpid, pèrdues de 
calor ràpides

-10ºC

35ºC

-10ºC

20ºC

Código Técnico de la Edificación

Aprovat per Real Decreto 314/2006 el 17-03-2006.
Compost de 6 Documentos Básicos (DB)

Certificado de Eficiencia Energética de 
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Certificado de Eficiencia Energética de 
los edificios

Real Decreto 47/2007



� DB-HS: Documento Básico de Exigencias de 
Salubridad  (Articulo 1 : Protecció contra la humitat).

Controla que…
No es formin condensacions superficials e interstic ials

¿Què demana el CTE?
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� DB-HE: Documento Básico de Ahorro de 
Energía.

Els edificis on s’aplica…
Han de tenir una “Envolvente Térmica” que limiti 
adecuadament la demanda energètica, necessaria per obtenir 
el  benestar tèrmic,  aplicant uns valors de Transm itàncía 
Tèrmica (U) determinats.

Envolvente térmica

La composen: 

� Tots els tancaments
que limiten els espais habitables 
amb l’ambient exterior (aire, terreny 
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amb l’ambient exterior (aire, terreny 
i altres edificis).

� Totes les particions interiors que 
limiten els espais habitables dels 
no habitables que a la vegada 
estan en contacte amb l’ambient 
exterior.



APLICABLE A :
� Tots els edificis residencials “nous”
� Tots els rehabilitats de més de 1000 m2 o amb més de 

un 25% dels tancaments rehabilitats

¿ A qui obliga el CTE?
• GENERALITATS            

NO APLICABLE A:
� Edificis “oberts”, “històrics”, “provisionals”, “no 

residencials”

3 conceptes molt importants

• GENERALITATS            

conductivitat tèrmica

resistència tèrmica

transmitància tèrmica



Medeix la quantitat de calor que passa a través d’un material.

W / m K

A MENOR CONDUCTIVITAT MAJOR AÏLLAMENT

Conductivitat tèrmica (lambda) λ
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unitat de mesura: W / m K

- W = wats 
- m = metres  
- K = graus Kelvin

Resistència tèrmica R = e/λ
Es la capacitat d’aïllament de cada material en funció del seu gruix 
(e) , medeix la dificultat que ofereix l’element al pas del calor

� a major gruix major R

� a menor conductivitat major R
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unitat de mesura  m 2 K / W

- W = wats 

- m = metres  
- K = graus Kelvin

� a menor conductivitat major R



Transmitància tèrmica U= 1/Rt

Mesura de la conductivitat tèrmica d’un tancament.

. Rt = Rse+R1+R2+........Rsi

. Rsi y Rse : resistències tèrmiques superficials del tancament en 
contacte amb l’aire interior i exterior  (valors donats per taules DB-

HE)

• GENERALITATS            

HE)

unitat de mesura  W/m2 K

- W = wats 

- m = metres  
- K = graus Kelvin

A MENOR TRANSMITÀNCIA, MAJOR AÏLLAMENT

Requisits de Transmitància tèrmica 
(U limit)

Els següents valors són d’obligat cumpliment 
desde l’aprobació del CTE-DB-HE 1 en tots 

els edificis de vivendes tinguent com objectiu 

• GENERALITATS            

els edificis de vivendes tinguent com objectiu 
l’ESTALVI ENERGÈTIC.

Com menor sigui el valor de U major serà 
l’estalvi energètic. 

Espanya està dividida en 5 zones climàtiques. 



Transmitància ZONES CLIMÀTIQUES

tèrmica A         B C D         E

valor de referència - U limit*

Especificacions U
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valor de referència - U limit*
[W/m².ºK] 0,94    0,82      0,73      0,66      0,57

*de la part cega dels murs de façana

Zonificaciò climàtica

A3

A4

B3

B4

E1

• GENERALITATS            



Sistemes 
d’Aïllament Tèrmic 

per l’Exterior 
(SATE)

• SISTERMA AISTERM            

External Termal Insulation 
Composite System (ETICS)

Elements del Sistema

Placa EPS enganxada 
amb PROPAM AISTEM + 
tacos

1 ª capa PROPAM 
AISTERM

• SISTERMA AISTERM            

Malla

Diferents acabats 

2 ª capa PROPAM 
AISTERM



• SISTERMA AISTERM            

PROPAM AISTERM
Propietats

Morter hidràulic de gran adherència per soportar els 
panells de poliestirè sobre una gran varietat de suports. 

Impermeable a l’aigua.

Permeable al vapor d’aigua,  evitant possibles 

• SISTERMA AISTERM            

Permeable al vapor d’aigua,  evitant possibles 
condensacions. 

Alta tixotropia que permet obtenir capes de 2 cm

Alta resistència a l’impacte



Redueix l’aparició de ponts tèrmics: 

Disminueix el risc de condensacions  

Redueix les tensions en el tancament .
degut a l’amortiguació del xoc tèrmic

avantatges tècnics
• SISTERMA AISTERM            

No contribuiex a sobrecarregar les estructures.
degut a que no s’utilitzen peces exteriors d’elevat pes i tamany

Aumenta la inèrcia tèrmica interior dels edificis.
donat que la major part de la massa de les parets es troba a 
l’interior de l’aïllament tèrmic.

EXT INT

Estalvi econòmic
cost d’execuciò més baix  enfront d’altres solucions de prestacions 
tècniques similars.

Important estalvi energètic, i per tant econòmic

avantatges econòmics

• SISTERMA AISTERM            

al millorar l’aïllament de les façanes es redueix el consum
energètic, tant de calefacció com de refrigeració.

No disminueix la superfície útil de les vivendes.
al tractar-se d’un sistema que es col-loca per l’exterior no resta 
superfície habitable a la vivenda.



Augmenta la qualitat de vida dels propietaris .
al millorar l’inèrcia tèrmica dels tancaments s’estabilitzen les 
temperatures interiors, evitant oscil-lacions tèrmiques.

Permeten una gran varietat de textures i acabats.

avantatges en el comfort 

• SISTERMA AISTERM            

Permeten una gran varietat de textures i acabats.

No pertorba en excés als propietaris durant els tre balls de 
rehabilitació de les façanes.
al ser exterior, els propietaris poden seguir visquent a l’interior.

ACRÍLIC

SISTEMA AISTERM : ACABATS

• SISTERMA AISTERM            



SISTEMA AISTERM : ACABATS

ACABAT MINERAL

• SISTERMA AISTERM            

ESTUCO DE CAL FINO

SISTEMA AISTERM : ACABATS

• SISTERMA AISTERM            



APLACAT CERAMIC

SISTEMA AISTERM : ACABATS

• SISTERMA AISTERM            

Sistemes de 
Aïllament Tèrmic 

per l’Exterior 
(SATE)

• SISTERMA TERM 50           

(SATE)
External Termal Insulation 

Composite System 
(ETICS)



SISTEMA TERM 50

• SISTERMA TERM 50            

PROPAM TERM 50

ACABAT

PROPAM TERM 50
Propietats
� Morter hidràulic de molt baixa densitat que actúa de recubriment per 

realitzar un aïllament tèrmic. 

� Projectable a màquina.

• SISTERMA TERM 50            

� Alta tixotropia, que permet obtenir gruixos de 
2 a 8 cm. 
� Impermeable a l’aigua i permeable al vapor
de aigua, evitant possibles condensacions.

� 6,5 cm de PROPAM TERM 50 proporcionen
el mateix aïllament que 4 cm de EPS.



REVAT MINERAL
Propietats

� Revestiment monocapa a base de ciment, cal aèria, 
àrids seleccionats, fibres especials, reïnes hidròfugues i 
diferents additius.

� Pot aplicar-se directament sobre suports amb molt
poca o nula absorció sense necessitat de realitzar

• SISTERMA TERM 50            

poca o nula absorció sense necessitat de realitzar
una imprimació previa.

� Revestiment de façanes aplicable directament al 
tancament de l’obra (sistema monocapa) amb un
gruix mínim d’acabat de 7 mm.

PROPAM TERM 50. Aplicacions 



Cas pràctic 1
REHABILITACIÓ AMB SISTEMA AISTERM
Càlcul de la U segons DB HE Estalvi d’energia a:

• GENERALITATS            

� Barcelona
� Madrid
� Sevilla
� Pontevedra

Cas pràctic 1 
Càlcul de U segons DB HE Estalvi d’energia

Capa Gruix 
(mm)

Arrebossat de 
ciment

20

Paret LH doble 115

Càmara d’aire 40

BARCELONA: U lim < 0,73

MADRID: U lim < 0,66

SEVILLA: U lim < 0,82

PONTEVEDRA: U lim < 0,73
INT EXT

• GENERALITATS            

Fachada

sin rehabilitar

Envà LH simple 40

Enlluit deguix 10

PONTEVEDRA: U lim < 0,73

Es tracta de calcular
el valor de U i
comparar amb U lim.

�Si U < U lim CUMPLEIX

�Si U > U lim NO CUMPLEIX Aplicar
SISTEMA
AISTERM



Capa Gruix (e) 
(m)

Conductivitat
λ (W/mk)

Resistència 
Tèrmica 
R = (e/ λ)
(m2k/w)

U
W/ m2k
(1/Rt)

U lim
W/ m2k

Enlluit de guix 0.01 0.570 0.0175

Envà LH simple 0.04 0.444 0.09

Càmara d’aire 0.04 0.18

Pared LH doble 0.115 0.375 0.31

Cas pràctic 1
Resultats

INT EXT
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Pared LH doble 0.115 0.375 0.31

Arrebossat de 
ciment

0.02 1.3 0.15

0.04 (Rse)

0.13 (Rsi)

Rt= 0.92 1.09 0.73 
0,66
0,82
0,73

No cumpleix donat que U= 1.09 > U lim

Cas pràctic 1
Rehabilitació amb SISTEMA AISTERM

Capa Gruix 
(mm)

Enlluit de guix 10

Envà LH simple 40

Càmara d’aire 40

Pared LH doble 115INT EXT
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Façana

Rehabilitada amb

SISTEMA AISTERM

¿CÓM ES MODIFICA EL VALOR D’ U?

Pared LH doble 115

Arrebossat de 
ciment

20

EPS 40

PROPAM AISTERM 3

Morter acrìlic 3

INT EXT



Cas pràctic 1
Utilitzant les taules anteriors i calculant…

Capa Gruix 
(e) (m)

Conductivitat
λ (W/mk)

Resistènci
a Tèrmica 
R = (e/ λ)
(m2k/w)

U
W/ 
m2k
(1/Rt)

U lim
W/ 
m2k

Enlluit de guix 0.01 0.570 0.0175

Envà LH simple 0.04 0.444 0.09

Càmara d’aire 0.04 0.18

INT EXT
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Façana

Rehabilitada amb

SISTEMA AISTERM

Pared LH doble 0.115 0.375 0.31

Arrebossat de 
ciment

0.02 1.3 0.15

EPS 0.04 0.034 1.176

PROPAM 
AISTERM

0.003 0.02

Morter Acrìlic 0.003 0.2 0.015

0.04 (Rse)

0.13 (Rsi)

Rt= 2.13 0.47 0.73 
0,66
0,82
0,73

CUMPLEIX EN TOTES LES ZONES 0,47< U lim Bcn, Madrid , Sevilla, Pontevedra

Cas pràctic 2
REHABILITACIÓ AMB SISTEMA TERM 50
Càlcul de la U segons DB HE Estalvi d’energía a:

• GENERALITATS            

� Barcelona
� Madrid
� Sevilla
� Pontevedra



Cas pràctic 2 
Rehabilitació amb SISTEMA TERM 50

Capa Gruix 
(mm)

Enlluit de guix 10

Envà LH simple 40

Càmara d’aire 40

EXT

BARCELONA: U lim < 0,73

MADRID: U lim < 0,66

SEVILLA: U lim < 0,82

PONTEVEDRA: U lim < 0,73

• GENERALITATS            

Façana

Rehabilitada amb

SISTEMA TERM 50

¿CÓM ES MODIFICA EL VALOR D’ U?

Pared LH doble 115

Arrebossat de 
ciment

20

PROPAM TERM 50 65

REVAT MINERAL 7

INT EXT

Cas pràctic 2
Utilitzant les taules anteriors i calculant…

Capa Gruix 
(e) (m)

Conductivita
t
λ (W/mk)

Resistènci
a Tèrmica 
R = (e/ λ)
(m2k/w)

U
W/ m2k
(1/Rt)

U lim
W/ 
m2k

Enlluit de guix 0.01 0.570 0.0175

Envà LH simple 0.04 0.444 0.09

Càmara d’aire 0.04 0.18

INT EXT
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Façána

Rehabilitada amb

SISTEMA TERM 50

Pared LH doble 0.115 0.375 0.31

Arrebossat de 
ciment

0.02 1.3 0.15

PROPAM TERM 
50

0.065 0,05 1.3

REVAT MINERAL 0.007 0.5 0.008

0.04 (Rse)

0.13 (Rsi)

Rt= 2.09 0.47 0.73 
0,66
0,82
0,73

AMB 6,5 cm de gruix CUMPLIM “de sobra” EN TOTES LES ZONES



Cas pràctic 2
Utilitzant les taules anteriors i calculant….

Capa Gruix 
(e) (m)

Conductivita
t
λ (W/mk)

Resistència 
Tèrmica 
R = (e/ λ)
(m2k/w)

U
W/ m2k
(1/Rt)

U lim
W/ 
m2k

Enlluit de guix 0.01 0.570 0.0175

Envà LH simple 0.04 0.444 0.09

Càmara d’aire 0.04 0.18

INT EXT
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Façana

Rehabilitada amb

SISTEMA TERM 50

Càmara d’aire 0.04 0.18

Pared LH doble 0.115 0.375 0.31

Arrebossat de 
ciment

0.02 1.3 0.15

PROPAM TERM 50 0.03 0,05 0.6

REVAT MINERAL 0.007 0.5 0.008

0.04 (Rse)

0.13 (Rsi)

Rt= 1,52 0.65 0.73 
0,66
0,82
0,73

+ de 75 años de experiencia y  tecnología 49



Els  perfils d’arrancament es col-loquen horitzontalment al límit inferior de 
la zona a revestir. 

S’ha de respectar un sócul a una distància del terra de com a mínim 30 cm. 
per evitar la transmisió de humitat per capilaritat.

Per fixar-ho s’utilitzen cargols zincats i tacs adequats al suport. 

Col-locació de perfils d’arrancament

MALLA

Por sota del 
perfil…perfil…



Col-locació de plaques

Extendre un cordó perimetral i palades 
centrades sobre el revers de la placa.

Extendre amb una llana dentada 
l’addhesiu  per tot el revers de la 
placa.

Col-locació de plaques

Es recolça la placa damunt el 
perfil d’arrancament.

S’exerceix una força de vaivé per 
repartir convenientment l’addhesiu i 
posteriorment es compacta amb l’ajuda 
de la llana.



Fixació de les plaques 
d’aïllament

Col-locació de les plaques a 
“rompejuntas”

Col-locació de plaques

8 anclatjes per m2

Jambas



Fixació mecánica 
de plaques

Fixacions compostes 
de tacs de plástic amb 
cabota circular i un 
pivot al seu interior. 

Col-locació de cantoneres

Tall de les cantoneresCantonera metálica



Aplicació de 1ª capa PROPAM AISTERM

Les plaques es revesteixen 
amb una primera capa de 
morter.

Tipus de malla

Malla de fibra de vidre 
Tractament anti-alcalí 
Pes 160-200 gr/m2. 

amplada de 1000 mm. 

Malla normal

amplada de 1000 mm. 

quadrícula de  5x5 mm. 

allargament 4-5% 



Tipus de malla

Malla de reforç

Malla de fibra de vidre 
Tractament anti-alcalí
Pes 735 gr/m2. 

amplada de 1000 mm. quadrícula de  
5x4,5 mm. allargament 6%.

Per augmentar resistència al punxament. Per augmentar resistència al punxament. 

En zonas on es poden produir major 
nombre d’impactes (sóculs, trams 
inferiors de façana….)

Malla de reforç i normal

Col-locació de la malla

• El teixit de malla de fibra 
de vidre ha de penetrar 
mitjançant presió sobre el 
morter fresc.

• El seu objectiu es el de 
millorar les prestacions 
mecàniques del sistema, ja 

Col-locació de la malla 
sobre el morter fresc.

mecàniques del sistema, ja 
que ajuda a dissipar les 
tensions a les que aquest 
es sotmès

• Han de tenir en tots els 
sentits uns solapes  de 10 
cm.



Reforçar les cantonades dels 
forats i les zones de juntes 
entre perfils metàlics amb 
faixes d’armadura de fibra de 

Finestres i portes

faixes d’armadura de fibra de 
vidre. 

Aplicació 2ª capa PROPAM AISTERM

Després de l’assecament de la primera capa de morter, s’aplica una segona 
capa que cobreixi completament la malla de fibra de vidrie (normal i reforç). 

Rendiment: 1,5-1,7 kg / mm / m2
Gruix aprox. 2 capes = 3mm
Consum 2 capes aprox. 4-5 kg/ m2

La malla ha d’estar en el punt 
mitg entre les dues capes de 

morter



Aplicació de REVAT FILM

Al cap de 24 hores, com mínim, s’aplica REVAT FILM 

revestiment final REVAT PLAS

Capa final amb morter acrílic REVAT PLAS



Col-locació
de alfeizar

Finestres

Finestres

Col-locació
de alféizar



Finestres

Col-locació de alfeizar

PROJECCIÓ

Para trams petits, 
amassat manual



Reglejar

Cornises i regles adequades

Per conseguir el 
gruix buscat

Trams de 20 m2



Malla

Secat



Tacs

2ª capa




