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S’amplien les possibilitats 
d’intervenció lleugera a base 
d’argila expandida

La intervenció dels sostres és una de 
les actuacions més delicades d'una 
renovació, tant si es tracta de sostres 
intermedis, com de base o de cober-
ta. La sobrecàrrega ha de reduir-se al 
mínim per evitar desequilibris i ajustos, 
tant en les estructures verticals com 
en les fonamentacions per permetre 
més sobrecàrregues d’ús i per garan-
tir la seguretat sísmica de l'edifici. 

És precisament per aquesta raó per 
la qual, en aquest tipus de treballs de 
renovació i restauració, cobra espe-
cial importància l'ús d'àrids lleugers 
per a la producció de formigó, amb 
una notable reducció de pes, per a la 
seva aplicació en sostres, fonamen-
tacions, farciments i soleres lleuge-
res. Dins dels àrids lleugers, destaca 
singularment l'argila expandida, que 
combina com cap altre material, lleu-
geresa i resistència, juntament amb el 
seu caràcter de producte inert i natu-
ral, de tal manera que podem afirmar 
que avui dia els formigons alleugerits 
d'argila expandida, fins ara fabricats 
gairebé sempre en obra, constituei-
xen un dels sistemes més estesos 
i recomanables per a aquest tipus 
d'actuacions.

laterlite, amb gairebé 50 anys 
d'història i de rehabilitacions en les 
més importants obres d'Itàlia, França i 
des del 2010 a Espanya, ha acumulat 
una gran experiència que li ha permès 
desenvolupar productes i solucions 
lleugeres específiques i innovadores 
a força d'argila expandida, que supo-
sen un avanç significatiu per a aquest 
tipus d'intervencions.
 
Així, a més de les solucions tradi-
cionals d'argila expandida per al 
seu dosatge i fabricació en obra, 
aquesta empresa proposa una sèrie 
de productes prebarrejats lleugers, 
la gamma latermix, que simplifica 
l'elaboració dels diferents tipus de for-
migons i morters lleugers, amb tan sol 
l'addició d'aigua en obra en les dosis 
indicades. 

L’ús de formigons lleugeres  
prebarrejats en sac elimina el 
risc d’improvisació que la dosi-
ficació a peu d’obra comporta, 
sobretot en obers petites

Aquest tipus de solucions permet 
aconseguir avantatges molt signifi-
catius en obra de manera segura, 
controlada i fàcils d'usar, fins i tot 
en obres petites o de difícil accés, 
amb o sense bombament pneumàtic. 
S'elimina, d'aquesta manera, l'alt 
índex d’improvisació i el risc derivat 
d'una dosificació manual dels compo-
nents, permetent, fins i tot, aconseguir 
unes prestacions molt més elevades 
en termes de resistència mecànica 
altes simultàniament a baixes de den-
sitats en obra pel que fa a les solu-
cions tradicionals com les barreges 
lleugeres realitzades a peu d'obra o 
en planta de formigó

Les prebarreges latermix, són fabri-
cades a partir d'argila expandida, en 
la seva variant especial hidrofòbica, 
(laterlite plUs), i constitueixen per la 
seva pròpia naturalesa un producte 
completament innovador al mercat 
espanyol: fins avui per fabricar un 
formigó lleuger era necessari saturar 
d'aigua l'argila expandida abans del 
pastat. No obstant això, com l'argila 
expandida Laterlite Plus és imper-
meable a l'aigua i conseqüentment 
no l'absorbeix de la massa, el seu ús 
permet la realització de prebarreges 
en sac amb ciment àrids i additiu, i es 
pot pastar en sec com es faria amb els 
àrids tradicionals (grava).

Els formigons estructurals  
prebarrejats en sac Latermix 
Beton 1400 i 1600 garanteixen 
la seguretat d’elevades presta-
cions mecàniques en obra amb 
un estalvi de pes fins al 40%
 
Dins de les intervencions en els sos-
tres, el reforç estructural és un dels 
més sensibles, ja que sempre ha 
d'assegurar-se que s'aconsegueixi la 
seguretat adequada en funció de l'ús 
previst de l'edifici, i la prestació en 
obra dels productes resulta particu-
larment important. La tècnica més 
utilitzada en aquests casos és la rea-
lització d'una capa de compressió de 
formigó estructural lleuger connecta-
da a l'estructura del sostre antic per 
mitjà de connectors mecànics. 

Els sostres més freqüents objecte 
d'aquest tipus d'actuació són els de 
fusta, biguetes i cassetons o revol-
tons, i també sostres vells de formigó. 
En tots aquests casos no és conve-
nient, o senzillament no és possible, 
la consideració de reforços estructu-
rals realitzats amb formigons conven-
cionals, per la sobrecàrrega que una 
capa de compressió realitzada amb 
aquest tipus de materials pot suposar 
sobre una estructura no prevista per 
a aquestes sobrecàrregues, o dete-
riorada pel pas del temps.

Formigons estructurals 
lleugers
Les noves solucions de formigó 
lleuger estructural en sac (gamma 
latermix Beton) són ideals per a 
aquest tipus d'actuacions, ja que  
permeten un estalvi de pes de fins 
al 40% en comparació d'una solució 
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tradicional i proporcionen altes resis-
tències mecàniques amb densitats 
molt baixes en comparació dels for-
migons tradicionals i també amb els 
formigons lleugers realitzats en obra 
o en planta de formigó (latermix Beton 
1400: densitat 1400 kg/m2 i resistèn-
cia a la compressió 25 MPa, latermix 
Beton 1600: densitat de 1600 kg/m3 i 
resistència a la compressió 35 MPa). 

Aquests mateixos formigons preba-
rrejats lleugers s'utilitzen comunament 
per a l'abocament de les lloses en 
sostres col·laborants amb xapa gre-
cada, especialment en la rehabilita-
ció amb substitució total del sostre, 
en aquells casos que es requereixin 
condicions especials de lleugeresa, 
simultànies amb resistències mecàni-
ques elevades. 

Un exemple recent d'aquest tipus 
d'actuacions ho tenim en l'obra de 
rehabilitació de la de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers de Mines a 
Madrid, on 2500 m2 de sostres es 
van realitzar amb  el formigó lleuger 
prebarrejat Beton 1600, en part recu-
perant el sostre original amb una capa 
de compressió connectada, en part 
realitzant un sostre nou amb xapa 
grecada.
 
Recrescudes i soleres lleugeres
En ocasions, no obstant això, el sostre 
no requereix un reforç que comporti 
una col·laboració estructural del for-
migó, però sí es requereix reconstruir 
la seva planeïtat, emplenar, recréixer 
o constituir un suport adequat per a la 

col·locació de revestiments de forma 
lleugera, bé sigui per a l'execució de 
les recrescudes o de les soleres, o 
per  completar les capes d'un sostre ja 
rehabilitat, amb el mateix objectiu final 
de no sobrecarregar a l'excés l'edifici.

També per a aquests casos o per 
completar les capes d'un sostre ja 
reforçat, existeixen alternatives més 
avançades a la solució tradicional 
de realitzar el formigó o morter lleu-
ger en obra, utilitzant els productes 
prebarrejats lleugers no estructurals 
que de nou precisen tan sol l'addició 
d'aigua en obra per a la seva execu-
ció. Igual que prebarrejat estructu-
rals ja comentats, aquests productes 
tenen prestacions garantides i aporten 
els mateixos avantatges de comoditat 
i facilitat d'aplicació en obra, fiabilitat i 
rapidesa d'execució.
 
Dins d'aquesta gamma hi ha pro-
ductes molt versàtils, especialment 
dissenyats per recrescuts i soleres, 
combinant molt baixes densitats 
(600Kg/m3) amb molt acceptables 
resistències (5 MPa), que permeten 
la col·lació directa tant de la ceràmica 
en execució de recrescudes, com 
de la làmina d'impermeabilització en 
els casos de realització de cobertes. 
En concret el producte que més es 
destaca és el Latermix Cem mini , 
que soluciona els problemes de lleu-
geresa, evitant l'execució d'una capa 
de regularització típiques de les solu-
cions tradicionals. 

Latermix Cem mini soluciona els 
problemes de lleugeresa, evi-
tant l’execució d’una capa de  
regularització típiques dels  
recrescuts lleugers tradicionals

També hi ha prebarrejats que estan 
ideats per a l'execució de formigons 
porosos per recrescudes i farci-
ments de gran espessor. Finalment la 
gamma actual es completa amb pre-
barrejats lleugers per a l'execució de 
morters semisecs per soleres, incloent 
alguns específicament dissenyats per 
a la col·locació de parquets encolats o 
paviments sensibles a la humitat,

En breu
Els formigons prebarrejats lleugers 
a base d’argila expandida especial 
són en definitiva una realitat al mercat 
espanyol, orientat en l'actualitat al 
sector de la rehabilitació, i constituei-
xen una alternativa inqüestionable a 
les solucions tradicionals, i en gene-
ral en tots els casos en els quals és 
necessari combinar els conceptes de 
resistència i lleugeresa.

L'empresa laterlite ofereix una àmplia 
gamma de productes d'aquest 
tipus, específicament dissenyats per 
a cada cas, necessitat o aplicació 
concreta, juntament amb un servei 
d'assessorament tècnic i consultoria 
que poden assistir a l'arquitecte tècnic 
en l'elecció de la solució més adequa-
da, proporcionant suport en tota les 
fases de l'obra. n

L’argila expandida especial  
hidrofóbica LaterLite PLus permet 
evitar la presaturació d’aigua
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