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reparació eStructural i no eStructural del formigó

La norma EN 1504 - part 3, tracta sobre morters i formigons 
de reparació que poden ser utilitzats conjuntament amb 
altres productes i sistemes per restaurar i/o substituir formi-
gons defectuosos o contaminats i per protegir l’armadura, a 
fi de perllongar la vida de servei d’una estructura de formigó 
que hagi sofert un deteriorament.

Les reparacions es divideixen en reparacions estructurals 
quan hi ha transferència de càrrega i reparacions no estruc-
turals o treballs cosmètics quan aquesta transferència no 
existeix. 

Existeixen quatre classes de morters de reparació normalit-
zats: R4, R3, R2 i R1. 

 ■ Reparació estructural: Classe R3 i Classe R4
 ■ Reparació no estructural: Classe R1 i Classe R2.

A més, la norma UNE EN 1504 classifica els productes de 
reparació per a cada tipus d’aplicació, en productes d’alta 
resistència o d’alt mòdul d’elasticitat i productes de baixa 
resistència o baix mòdul d’elasticitat.

Les diferents classes no impliquen comportaments dolents, 
mediocres, bons o excel·lents dels productes de reparació. 
Tots els materials de reparació que compleixen la norma, són 
d’alta qualitat. La norma només indica la classe de morter 
de reparació que s’ha d’utilitzar per a cada aplicació, per 
exemple:

 ■ R4. Per reparar el formigó d’alta resistència sotmès a 
fortes càrregues. Es caracteritza per la seva alta resistència 
≥ 45 MPa/alt mòdul d’elasticitat ≥ 20 GPa. 

 ■ R3. Per reparar el formigó de menor resistència sotmès 
a càrregues. Caracteritzat resistència mitjana ≥ 25 MPa i/o 
mòdul d’elasticitat mitjà ≥ 15 GPa.

 ■ R2 i R1. Per reparar els formigons que no es trobin en 
una situació estructural, no  han de transferir càrrega a tra-
vés de la zona reparada, es poden reparar amb un morter 
de reparació no estructural de qualitat estàndard R1 resis-
tència a compressió ≥  10 MPa o de més alta resistència 
R2 ≥  15MPa. 

A més de considerar la classe apropiada, és important 
reconèixer i especificar les condicions d’exposició a les quals 
estarà sotmès el producte, aquestes condicions i els assajos 
pertinents del morter de reparació determinaran la durabilitat 
dels sistemes de morter aplicats, així per exemple:

 ■ un morter assajat només per a retracció/expansió res-
tringida no es podrà utilitzar en estructures que estiguin 
exposades a la congelació i descongelació.

 ■ un morter aprovat per a ús en condicions de congelació/
escongelació (inclosa l’exposició a sals) es podrà utilitzar 
en totes les condicions. ■
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