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Els productes i sistemes d’ancoratge 
per a la reparació de formigó  estan 
regulats per la norma UNE EN 1504-
6, són productes que serveixen per 
unir les barres d'armadura d'acer, en 
les estructures de formigó i assegu-
rar la continuïtat entre tots dos. Es 
poden utilitzar productes amb base 
de ciment o de resines, o combinació 
de tots dos; ja siguin amb consistèn-
cia fluïda o tixotròpica.

Abans de l'elecció del producte, del 
treball a realitzar i de la seva viabilitat 

s’ha de realitzar una comprovació 
de l'estat del formigó on realitzarem 
l'ancoratge. És imprescindible que un 
tècnic qualificat realitzi una avaluació 
estructural dels elements que s'han 
de reparar, determinant circumstàn-
cies tals com la situació actual que 
inclogui possibles defectes ocults, el 
disseny del projecte, l'ambient exte-
rior (contaminació, humitat, boira sali-
na, salt higrotèrmic…), les condicions 
durant l'execució (sol, pluges, estabi-
litat del terreny, materials empleats…), 
la història de l'estructura, les condi-

cions d'ús (càrrega en particular) i les 
càrregues futures d'ús.

Per a l'èxit complet dels ancoratges 
que calen executar, és imprescindible 
realitzar una preparació del suport 
adequada segons l'elecció de pro-
ducte que anem a utilitzar.

Morters amb base ciment
En suports d'origen mineral com el for-
migó i la pedra, els suports han de ser 
ferms, rugosos i compactes, i estar nets, 
sense partícules soltes, olis, grasses, 
etc. Prèviament s'humitejaran a satu-
ració, eliminant l'aigua sobrant abans 
del farciment, realitzant l'aplicació 
quan la superfície presenti un aspecte 
mat. Els elements metàl·lics, estaran 
nets i sense òxid, i la temperatura del 
suport haurà de ser superior a 5ºC.

Morter amb base resines
En suports d'origen mineral com el 
formigó, morter, ceràmica, etc, els 
suports han de ser ferms, rugosos i 
compactes, i estar nets, sense partí-
cules soltes, olis, grasses, etc. Els ele-
ments metàl·lics, estaran nets i sense 
òxid i la resistència a tracció de la 
superfície serà >1,5 N/mm2. La humi-
tat residual del suport no serà superior 
al 5%, i la seva temperatura no haurà 
de ser superior a 8ºC. n 
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