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El color és un element determinant en I'escena urbana i és una dimensió
essencial en l'arquitectura.

El color de qualsevol centre històric és una manifestació de la seva
cultura i cal respectarlo i conservar-lo com els antics monuments o
edificacions que configuren la ciutat actual.

La idiosincràsia de cada poble influeix en les constants cromàtiques que
tenen certs conjunts. En cada cas s'escull aquell que s'ajusta més a la seva
personalitat col.lectiva.

De la mateixa manera, existeix una relació entre el color i I'entorn, la
vegetació, la llum, el clima, la geologia, etc.; aquests paràmetres s'han de
tenir presents i tractar amb molta sensibilitat per evitar subjectivismes
perillosos i interpretacions que poden trencar aquesta unitat.

La utilització correcta del color dins I'entorn urbanístic i la protecció del
patrimoni arquitectònic s'obtenen amb la utilització de productes de
qualitat, segons I'estat i els tipus de suport prescrits en els estudis previs,
aplicats amb les tècniques adequades i per les mans expertes dels
professionals.

La finalitat d'elaborar una paleta cromàtica per a les edificacions de la
ciutat és un projecte d'acord amb la filosofia que sobre el color aplicat a
l'arquitectura té Pintures Procolor Protecció i Color, marca integrada a
Akzo Nobel Coatings S.4., amb una àmplia experiència en aquests tipus
d'estudis i la seva aplicació, com ho demostren els duts a terme en
diverses ciutats europees:
Torí, Amsterdam, Roma, Barcelona (la campanya <Barcelona Posat
Guapa>), Alacant, Dénia (campanya <<Dénia Més i Més Bonica>), La
Vila Joiosa, Sevilla (campanya <<Pon Sevilla de Exposición>), Blanca
(Múrcia), Sta. Cruz de la Palma, Girona, Sitges, Lleida, Màlaga
(aplicació pràctica d'estudi mitjançant la campanya <<Ponle Color al
Centro>), Orihuela, Palma de Mallorca, Figueres, MeIiIIa, etc.
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L'èxit obtingut en I'aplicació pràctica dels plans dels colors i estudis
cromàtics anomenats anteriorment, efectuats a partir de Ia iniciativa dels
ajuntaments amb els quals hem tingut l'honor de col.laborar, suposa
impulsar el desenvolupament de la consciència ciutadana sobre la
importància que té el color, aplicat amb criteris harmònics en benefici de
la conservació de I'arquitectura de les ciutats, que formen part d'un
patrimoni col.lectiu que tots hem de respectar.
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L'estudi cromàtic i el pla del color de Falset tenen com a objectiu aportar
criteris de respecte vers I'original i garantir I'harmonia cromàtica del
conjunt de la ciutat.

La idea té precedents que marquen les pautes que cal seguir i demostren
que instruments d'aquest tipus, amb el suport de I'administració
municipal, mitjançant les campanyes de sensibilització ciutadana, poden
donar resultats a curt termini.
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g.- BQUfP DE TREBALL

Aquest estudi ha estat desenvolupat per l'equip d'Arquitectura i Color de
Pinturas Procolor conjuntament amb I'Oficina Tècnica de I Ajuntament
de Falset i la col.laboració ciutadana dels veïns que han permès I'accés
per a la inspecció i obtenció de mostres de les façanes.

Equip de recerca i redacció:
- Maite Fernández.

Redacció i edició
- JuanJoséAyuso.

Coordinador del Projecte - Treball de camp
- Jordi Cabrisses. (Laboratori I+D)

Anàlisis color mostres
- José Ma Rivas. (Laboratori del Color)

Duplicació i codificació de colors.

Col.laboradors:
- Juan Ramon Rosell. (Director Laboratori Materials EPSEB)

Anàlisi de mostres
- Antònia Navarro. (Geòloga Laboratori Materials EPSEB)

Anàlisi de mostres
- Francesc Xavier Rodríguez. (Botigues El Punt de les Pintures)

Treball de Camp

6
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¿.. CRITERIS I METODOLOGIA

La carta de colors de Falset és el resultat d'un treball de camp que ha
permès recollir documentació gràfica, històrica i tècnica sobre un total de
1r3 façanes. Aquests edificis es troben situats majoritàriament a la zona
del nucli antic i dels eixamples antics de la ciutat i abasten des de les
darreres dècades del s. XIX fins als anys 6o del s. XX; el seu interès es fa
evident en la pintura decorativa, en els esgrafiats i en la textura i el color
dels revestiments de les façanes.

4.1.- Recollida de dades
La primera mostra de 16 façanes s'ha elaborat a partir de la
consulta de fonts bibliogràfiques i a partir de I'observació directa.
En la selecció ha prevalgut l'interès pictòric del revestiment -
colors, motius, tècniques d'execució-, independentment de I'estat
de conservació de I'edifici o del seu interès arquitectònic. No s'han
tingut en compte les façanes que han estat restaurades recentment
atès eü€, en la mesura que ha estat possible, s'han intentat
identificar els colors originals.

De les 16 façanes inicials, se n'han seleccionat oo per tal de
realitzar un treball de més abast i identificar pigments, a través
d'anàlisis organolèptiques i d'anàlisis de mostres originals
realitzades pel Laboratori de Materials de I'EPSEB de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Les mostres fisiques només s'han extret
en aquells casos que això no comportava una agressió important a
l'original.

La carta de colors és el resultat i la síntesi de les dades obtingudes.
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4.2.- Presa i anàlisi de mostres
L'anàlisi de les diverses façanes s'ha elaborat amb graus diferents
d'intensitat segons el tipus, la riquesa cromàtica i l'accessibilitat:

- Documentació gràfica.
- Documentació gràfica i anàlisi organolèptica.
- Documentació gràfica, anàlisi organolèptica i extracció de

mostra fisica analitzada al Laboratori de Materials de
I'EPSEB.

L'extracció de mostres es va realitzar amb un trepant portàtil
equipat amb bateria autònoma i dotat d'un capçal per obtenir cates
de 5 cm de diàmetre abraçant l'espessor total del revestiment, o bé
amb martell i cisell.

Les mostres s'han analitzat amb microscopi òptic i quan es
plantejaven dubtes sobre la naturalesa del morter, amb microscopi
electrònic. Així es determinaven les diferents capes i els
corresponents colors superposats sobre el suport primitiu.
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Per identificar la tipologia dels morters utilitzats originàriament,
les mostres han estat sotmeses a les proves següents:

- Tractament tèrmic
- Solubilitzacií en dissolvents enèrgics
- Immersió en aigua per identificar-ne el caràcter orgànic o
inorgànic.

4.9.- Duplicació i codifrcació de colors
Una vegada identificats els pigments originals, es procedeix a la
seva duplicació amb pintura i després d'aquest procés i per
assegurar I'operativitat dels treballs i facilitar l'aplicació dels colors
recomanats, és imprescindible la codificació precisa de les
tonalitats de color.

CERCLE CROMATIC

COLORS PRIMARIS

I
I
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COLORS SECUNDARIS
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Per aquest treball s'ha utilitzat el sistema de codificació de colors
A.C.C. (Acoat Color Codification), dut a terme per Akzo Nobel
Coatings, S.4., i reconegut internacionalment.

Aquest sistema de codificació està basat en els mateixos atributs
que el sistema Munsell, és a dir, to, saturació i lluminositat.

Situa els tons en una circumferència de z4 parts, identificant
mitjançant les lletres de I'abecedari, de la A a la Z, cadascuna de les
parts o segments del cilindre, que a més estan dividides en deu
zones iguals, numerades del o al 9; així, el cercle queda dividit en
z4o parts.

Per donar una idea de la situació dels diferents tons, direm que el
vermell està sobre la A i els seus adjacents, el taronja sobre la D, els
grocs sobre la F i la G, el groc verdós a la J, els verds a la L i la M,
el turquesa sobre la Q, el blau sobre la T i la LI, el violeta sobre les
V i W, i el porpra sobre la X i laZ.

Quant a la Ñ cal recordar que no s'utilitza en l'alfabet anglosaxó i
que la O es resen¡a per als tons neutres, és a dir, a I'escala de grisos
purs, als quals s'assigna la combinació de les lletres ON.

Per exemple, a un gris neutre, entre el blanc i el negre, se li assigna
la notació ON.oo.5o.

Si el gris té un lleuger traç de qualsevol to, s'indica substituint la
lletra O per la corresponent al color, per exemple la notació
TN.oz.8o, ens marca un gris clar amb una lleugera tonalitat de
color blau.

El segon atribut de color, la saturació, se situa al llarg dels radis, o
millor dit, dels plànols radials que uneixen l'eix del cilindre amb els
punts de la perifèria.

Es divideixen en 1oo unitats, agrupades de 10 en 10, que van
creixent en saturació des de l'eix acromàtic pur, oo, fins a la

I
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saturació màxima de 99 pel lloc dels colors més purs teòricament
possibles.

L'escala de grisos, també amb roo unitats agrupades de ro en 10,
segueix la línia vertical de I'eix i de tot el cilindre, classificant els
colors per la seva lluminositat creixent, des del fons del cilindre pel
negre, oo, fins a la part superior pel blanc, gg.

Un tall horitzontal del cilindre serà el pla on se situaran tots els
colors de la mateixa lluminositat o quantitat de blanc.

Fent un petit resum, assenyalarem com a punts més significatius
d'aquest sistema de classificació de colors els següents:

CODI A.C.C. = Tïes parells de lletres i dígits (exemple:
Fz.zo.8o)

rr parell: TONALITAT
ArBrCrDrE
F'G

= Vermells i taronges
= Grocs
= Verds
= Blaus
= Violetes (des de blavós a porpra)
= Grisos neutres, acromàtics, 3a i 4a

posició oo, a I'eix del cilindre.
= Primera posició de la lletra cromàtica,

segona posició N, tercera i quarta or ó oz.

H,J,K,L,M,N
Q'&S'TrU
v, !v, xrYrz
ON.oo

-N.olo ()2
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zn parell: SATURACIÓ
Com més altes siguin les xifres de la 3a i 4a posició, més net i pur
serà el color, i com més baixes, més terrós o agrisat. A l'exemple, el
zo indica un groc agrisat-terrós.

gr parell: LLUMINOSITAT
Com més altes siguin les xifres de les posicions 5a i 6a, més clar
serà el color i com més baixes, més fosc. Seguint I'exemple anterior,
s'identifica un groc terrós prou clar, que es podria dir que és un
marfil.

F2.20.8o

(lr.lr.. l'iil1ilr'r-.
tr[ \il

plnlueot

)5



t ESTUDTcRonaÀrlc
IPI,ADECOLORDE

EAT*SET

S.- COLORS ORIGINALS

S.1.- Colors deduits de paraments princþals i ornaments

D'acord amb les anàlisis realitzades sobre les mostres dels
paraments princþals i ornaments, s'han trobat restes de
pigmentacions que un cop duplicades donen el ventall de colors
que adjuntem i que serveixen com a punt de partida per a
I'elaboració de la carta de colors de Falset definitiva que s'indica a
I'apartat 5.3.

L'amplitud de la gamma és força extensa ja que va dels verds als
vermells i dels blaus als grocs. Encara que es troben alguns bastant
nets, la majoria són colors poc saturats i es poden establir entre una
gamma mitja i una gamma de pastels.

La duplicació i formulació dels colors s'ha aconseguit mitjançant la
utilitzacjó de pigments dels tipus següents:

- Oxids de ferro vermell i groc.
- Blaus i verds de ftalocianina estabilitzats.
- Òxi¿ de crom verd.
- Negre de fum de gas.
- Vermells orgànics amb solidesa a la llum.
- Violeta de dioxacina.
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COLORS DEDUÏTS
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5.2.- Anàlisi de moslres
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S.B.- Carta d.e colors de Falset

El nombre total de colors que composen la carta de colors de Falset
és de oo, distribuits de la manera següent:

Parament
Esgrafiats
FusterialSerralleria

oo colors
oo colors
oo colors
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5.3.1.- CARTA COLORS PARAMENTS I PINTURES
DECORATTVES

Els colors que resulten de la impressió són aproximats. Perveure els colors reals,
consulteu la carta de colors de Falset .
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5.3.2.- CARTA COLORS DE FUSTERIA I SERRALLERIA

Els colors gue resulten de lo impressió són oproximots . Per veure els colors reols,
consulteu lq cqrto de colors de Folset .
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6.- RECOMANACIONS GENERALS

El coneixement dels colors originals d'una façana ens ajuda a I'execució
del projecte per a la posterior rehabilitació.

Tanmateix no s'ha de pensar que sigui una recepta vàlida per a qualsevol
edifici i aplicable en tots el casos. L'existència d'un plec de
recomanacions no ha de servir per evitar la presència dels tècnics en la
supervisió dels treballs.

Si es vol ser coherent amb I'arquitectura històrica existent, les
intervencions que sobre ella es produeixen haurien d'anar precedides per
una anàlisi global dels condicionants que actuen en cada edifici.

Hi ha una sèrie de paràmetres que han d'ésser considerats a l'hora
d'emprendre una actuació, encara que es tracti d'una operació d'estricte
manteniment, com ara I'estabilitat del suport, la textura del revestiment,
les patologies existents i el cromatisme de cadascuna de les parts de la
façana.

Tots aquests elements han de ser integrats en una presa de decisions
coordinada que uneixi el millor de cadascuna de les possibles respostes al
problema plantejat.

6.r.- Pautes generals d'inten¡encié

6.1.1.- Estat general de l'edifrci
Abans de començar qualsevol actuació de restauració, s'ha de
fer una anàlisi global de les patologies de I'edifici, de les
causes de la seva aparició i de les reparacions sofertes amb
anterioritat i resoldre els problemes detectats. Si no es fes,
l'operació es veurà abocada a una ruina prematura.

6.L.2.- Façanes
En les façanes existents, les intervencions haurien
d'encaminar-se al manteniment del cromatisme original. En
les obres de rehabilitació integral, hauria de buscar-se una
lectura de la façana similar a la tradicional, conservant

rlr.lr,. I'intrr¡r'*[ \'r 8PËäöIoa
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I'esquema de buits i plens i la relació de plans i relleus del
disseny original.
En lei obies de substitució o ampliació, mitjançant el
cromatisme i la composició de les façanes, s'hauria d'assolir
una integració de I'entorn, per tal de no renunciar als atributs
i al llenguatge propi de I'arquitectura actual, sense

mimetismes ni reproduccions anacròniques.

6.1.3.- Mitjanes
Les mitjanes i els envans pluvials descoberts haurien d'ésser
tractats com la resta de la façana, tant en el cromatisme com
en els seus materials, per tal d'integrar-la en el conjunt.
L'operació ha d'aprofitar-se per millorar I'aïllament tèrmic i
la impermeabilització dels seus paraments.

6.2.- Materials i acabats

6.2.1. Documentació prèvia
Totes les inten¡encions han d'anar precedides de la
documentació i I'estudi dels paraments i la decoració
existents, amb fotografies de tots els elements d'interès.
Han d'acotar-se els especejaments del revestiment, I'amplada
i la profunditat de les juntes, el traçat i el perfil de- l-es

motllures i altres ornamentacions que poguessin reproduir-
se, i tots aquells elements que amb la reforma poguessin

desaparèixer.

6.2.2.- Suports
Bn totes lés obres de restauració i manteniment s'ha de
verificar prèviament la consistència i la regularitat de

I'arrebossat o estuc de base, abans de procedir a aplicar una
nova pintura o esfuc.
No s'han d'admetre repintats sobre suports arenitzats, pegots

o mal adherits al parament base.
Per a la renovació dels arrebossats i amb caràcter general, es

faran servir morters bastards de ciment hidràulic i calç aèria
(proporciô t a3) i sorra neta de granulometria mitja
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(r a r,5 mm.), exempta de sals i prims prèviament s'hauran
sanejat els murs del suport.

6.2.9.- Acabats per a paraments
6.2.3.1.- Arrebossats
S'utilitzaran pintures mats llises, que permetin la
transpirabilitat del vapor d'aigua a través del
tancament, eü€ impermeabilitzin la façana

impedint I'entrada d'aigua de pluja a I'immoble i de
colors estables a la llum.

6.2.9.2.- Estucs
Normalment es tracta de façanes treballades, amb
presència d'ornamentacions i esgrafiats, que s'han de
mantenir o recuperar conservant les textures i formes
originals. Abans de començar qualsevol actuació per a la
recuperació d'esgrafiats se'n trauran plantilles per tal de
preservar-los.
El revestiment més adequat per a aquests suports és

una pintura mineral si s'ha de recuperar el cromatisme
o bé una solució hidròfuga per protegir I'estuc original,
si es tracta d'un estuc ben conservat.
En el cas que s'apliqués un estuc pigmentat en massa,
serà utilitzat en façanes treballades, respectant les
juntes i els dibuixos de l'acabat original, sigui quina
sigui la seva textura.
En cas que s'apliqui un estuc mineral al silicat de
potassi, recomanen que l'àrid que porti incorporat
tingui una mida no superior als 2 mm.

6.3.- Control cromàtic
6.3.1.- Sol.licitud de llicència
És aconsellable que cada sol'licitud de llicència que preveu
una acfuació sobre una façana existent, o de nova planta, vagi
acompanyada d'una especificació sobre la cromàtica prevista
pels diferents elements de façana, per a la qual cosa s'ha
utilitzat la carta de colors existent.

rll lr'. Itintrrtr'.
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6.9.2.- Carta de colors
Els colors admissibles en les obres a què es refereix I'apartat
anterior són els que formen part de la carta de colors de
Falset , resultat de l'estudi realitzat.
La utilització d'altres tons ha de quedar justificada per
l'evidència de la seva existència real en la façana, mitjançant
un estudi cromàtic dels materials originals, o bé mitjançant
un projecte de color que permeti valorar la proposta
realitzada i la seva integració en l'enclavament urbà que
ocupa I'edifici.

6.8.3.- Selecció de colors
La selecció de colors per a la restauració de la façana no es

basa solament en el simple fet de pertànyer a la carta de
colors. Hem de fixar-nos en la seva tipologia i procurar
adaptar-nos al cromatisme propi del moment en el qual fou
concebuda, respectant al màxim possible els traços de color.

6.8. 4.- Harmonies cromàtiques
Els colors de la façana hauran de seleccionar-se en el seu
conjunt, tenint en compte la proporció diferent de superficie
de cadascun dels elements, i procurant el contrast necessari
de cadascuna de les seves parts, sense accentuar elements
impropis de la seva concepció original.

6.8.5.- Integració paisatgística
El color no haurà de seleccionar-se només en funció de
I'edifici original, sinó en el seu entorn actual, ponderant les
condicions que concorren en la seva integració paisatgística,
l'estat dels edificis circumdants i les transformacions que hagi
sofert la façana al llarg del temps.
Tot això, en benefici d'aconseguir un paisatge urbà amb
caràcter harmònic i integrat en el conjunt de la ciutat.

rl¡'lr'* l'intt¡lr't
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6.¿.- Tècniques i procediments de pintat
6.4.1.- Edifrcis en bon estat
Si s'ha perdut el cromatisme però la superficie de I'acabat està
en bon estat i només lleugerament erosionada, es recomana
com a preparació del suport i després de la corresponent
neteja, I'aplicació d'una emprimació fixadora o consolidant i
el restabliment posterior del color determinat.
En aquests casos i depenent de les característiques del suport
(tipus orgànic o inorgànic), podran ser aplicats els processos
següents:

Suport inorgànic
- Pintures minerals al silicat de potassi (Norma DIN

r8.g6g).
- Pintures al dissolvent a base de resines de pliolite@.
- Revestiments acrílics-vinílics

Suport orgànic
- Pintures al dissolvent amb terpolímers al dissolvent, a base

de resines de pliolite@.
- Revestiments acrílics-vinilícs.

6.4.2.- Edftñcis en estat de conservació miqiana
En aquells casos en què el suport ja estigui pintat amb
pintures d'origen orgànic (pintures i recobriments plàstics), i
sempre que I'adherència sigui bona, s'aconsella netejar i
emprimar el suport amb una capa fixadora i aplicar després
qualsevol dels procediments següents:

- Pintures al dissolvent amb terpolímers al dissolvent, a base
de resines de pliolite@.

- Revestiments acrilics-vinilics.
- al dissolvent, a base de resines de pliolite@.

Quan el repintat hagi de realitzar-se sobre superficies de
caràcter inorgànic (arrebossats, estucs o pintures a la calç),
s'hauria d'insistir en el procés de neteja i preparació de
superficie previ a I'aplicació de la nova pintura, eliminant en
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allò que sigui possible les restes subsistents dels encalcinats
anteriors, amb I'objecte de recuperar les textures del
parament original.

En aquests casos, es recomana utilitzar un procediment de
pintures minerals a base de silicat de potassi en compliment
de la Norma DIN 18.963, que ens indica que han de tenir en
la seva composició un màxim del5% de resines orgàniques.

En el cas de suports degradats, primerament haurà de
procedir-se a la preparació de la superficie o a la reposició
dels arrebossats en aquelles àrees en què

sigui necessari, utilitzant la tècnica feta servir en el
revestiment primitiu, abans d'utilitzar un procediment de
pintures minerals a base de silicat de potassi.

Els acabats en superficies de caràcter petri, per definició, no
admeten pintats de caire tradicional, ja que aquests amaguen
la bellesa natural d'aquests elements.

Quan presenti un bon estat, la seva recuperació ha d'abordar-
se mitjançant processos de neteja i la hidrofugació posterior
amb l'aplicació d'un fluid no pel.liculant que no produeix cap
canvi en I'aspecte i que permet la transpiració del vapor
d'aigua contingut a I'interior de la pedra, de manera que, a la
vegada, I'impermeabilitza.

6.4.9.- Edificis en mal estat
En cas de suports molt degradats, ja sigui per despreniments,
problemes estructurals de I'edifici o per haver-hi en superficie
un excés de capes de pintura de poca qualitat impossibles
d'eliminar amb mètodes tradicionals, aconsellem picar i
substituir el revestiment, i després pintar en funció de
I'acabat original.
Els arrebossats seran sempre a base de morters bastards, amb
una proporció de ciment no superior a la d'r a 3.
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6.4.4.- Elements de fusteria i serralleria
Els elements de fusteria i de femo hauran de ser sanejats
mitjançant la preparació de la superficie adequada a cada cas
abans de l'aplicació de les capes de fons aconsellades a
cadascun dels materials (segelladora per a la fusta i
emprimació antioxidant per al ferro).

Els acabats de fusteria es realitzaran mitjançant I'aplicació
d'esmalts sintètics brillants.

En el cas de la serralleria i depenent de les característiques de
l'edifici s'haurà de decidir entre un acabat llis amb esmalt
sintètic brillant o bé un acabat efecte forja.

S'indiquen a continuació la descripció i les característiques
tècniques de la gamma de productes RENOVA destinats a la
protecció i decoració de les façanes, objecte del present estudi i
recomanats amb anterioritat.

PARAMENTS PRINCIPALS

Pintures minerals de silicat de potassi
El silici és, juntament amb I'oxigen, I'element natural més
abundant a la terra.
La combinació d'ambdós forma la sílice (Si O"), que és el
component mineral base de la sorra, les roques i de gran part del
món mineral que ens envolta.
Si bé les pintures al silicat de potassi no són cap novetat, el cert és
que en I'actualitat tenen un important apogeu, principalment en les
feines de restauració i rehabilitació de centres històrics, tenint en
compte la seva idoneTtat i altres prestacions.

És d'interès destacar les propietats següents:
- El seu caràcter microporós fa que la seva permeabilitat al vapor

d'aigua srgui molt elevada, la qual cosa permet que el substrat
alliberi I'excés de vapor d'aigua que sistemàticament apareix

rll lrr I'inlt¡lr'.
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com a conseqüència de la pluja o de les humitats procedents de
I'interior.

- La seva dilatació tèrmica és la mateixa que la del suport.
- La seva adherència sobre el suport és òptima, ja que, atès que no

hi ha formació de pel.lícula, s'integra en ell, formant un únic cos,
gràcies a una reacció química que produeix la petrificació i la
mineralitzaciô.

- El seu caràcter marcadament àlcali fa que limiti el
desenvolupament de microorganismes.

- La composició purament mineral fa que siguin ignífugues,
insolubles i resistents als gasos ambientals.

- No han de ser aplicades mai sobre suports de naturalesa
orgànica, com per exemple la fusta, ni sobre paraments amb
restes de pintures orgàniques (pintures de revestiments
plàstics).

- No és aconsellable la seva aplicació sobre superficies de formigó
armat, ni de guix o escaiola.

- No s'han d'aplicar sobre superficies excessivament humides i /o
amb eflorescències

- Poden ser aplicades tant sobre una obra nova com en treballs de
restauració i/o rehabilitació i sempre sobre suports de
naturalesa mineral (morters de calç, ciment, totxo o pedra
natural o artificial).

- La seva aplicació ha de realitzar-se únicament i exclusiva a
brotxa.

Pintures de teqlolímers al dissolvent a base de resines de
pliolite@.
Són pintures d'un sol component amb resines de pliolite@ al
dissolvent, amb les propietats següents:
- Són productes altament impermeables a l'aigua líquida.
- La seva microporositat fa que la seva permeabilitat al vapor

d'aigua sigui molt elevada.
- Sónautorentables.
- Les característiques de la pellícula seca presenten una molt alta

resistència a la difusió de I'anhídrid carbònic, i d'aquesta manera
s'evita la carbonatació del suport.

rlr k'r l'illlt¡lr':
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- Pot aplicar-se sobre qualsevol tipus de parament (ciment,
formigó armat, totxo, guix, etc.).

- Els seus pigments colorants són altament resistents a la llum
solar.

- Poden ser aplicats amb broüa, corró o amb qualsevol
equipament de projecció.

Revestiment acúlic-vinílic en emulsió
Aquesta família de productes està composada de resines acríliques-
viníliques emulsionades amb aigua, i porta contingudes càrregues
minerals de no gaire gruix i disposa d'un poder de cobriment molt
bo pel seu contingut en pigments.
Se n'han de destacar les propietats següents:
- La seva granulometria compensada fa que tinguin una gran

facilitat de saturació de la porositat de I'arrebossat,
principalment quan es tracta d'un morter moltbast.

- Presenten un alta resistència a I'alcalinitat del suport.
- Poden aplicar-se sobre qualsevol tipus de parament (ciment,

formigó armat, tob<o, Buk, etc.).
- Els seus pigments colorants són altament resistents a la llum

solar.
- Poden ser aplicats amb brob<a, corró o amb qualsevol

equipament de projecció.

Revestiment acúIic en emulsió amb càrregues de silici
Revestiment a base de copolímers acrílics emulsionats en aigua i
que per la seva textura especial, permet cobrir petites fissures i
imperfeccions del suport, i que té com a característiques principals:
- Gran resistència a la intempèrie.
- Grau correcte d'impermeabilitat i transpirabilitat.
- Alta resistència a I'alcalinitat.
- Els colors tenen una gran solidesa a la llum.
- Poden ser aplicats amb brob<a, corró o amb qualsevol

equipament de projecció.

I plalutot
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ELEMENTS DE PEDRA

Per tal de respectar l'aspecte original d'aquests elements
recomanemperala@
Fluid hidròtuS
És un producte líquid, incolor i transparent a base de metilsiloxans
que:
- Exerceix una acció suaument fixadora.
- No deixa pel.lícula en endinsar-se i integrar-se a l'interior de la

pedra, sense alterar el seu aspecte original.
- Altament hidròfug.
- Permet una transpirabilitat del vapor d'aigua igual que la que

tenia el suport abans de la seva aplicació.
- És recomanable que la seva aplicació sigui a brot¡ra.

Quan la pedra estigui deteriorada es recomanen:

Consolidants
Fluid consolidant a base de copolímers siloxans-acrilats i silicats
d'etil:
- Gran poder consolidant sobre suports inorgànics.
- Lleugeramenthidròfug.
- Permeable al vapor d'aigua.
- No altera I'aspecte de la superficie.

PRODUCTES COMPLEMENTARIS

Són productes amb una funció específica per a la solució de
problemes concrets.

Netejadors fungicides
Producte destinat a eliminar les colònies de microorganismes
(floridures, algues, líquens, etc.), <<matant> les espores i
desinfectant al mateix temps les zones contaminades.
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Neutralitzadors
Producte destinat a la neutralització de les sals contingudes al
suport mitjançant la seva cristal.lització.
Produeix també una igualació del Ph dels diferents tipus
d'arrebossats que es poguessin trobar.

FUSrnnte

Després de la preparació de la superficie, es recomana l'ús d'una
capa de fons

Segelladores
Producte apte tant per a exteriors com per a interiors i que a més de
complir la seva funció segelladora, és una base sobre la qual les
capes d'acabat tenen una perfecta adherència.

Esmalt Sintètic Brillant
És el tipus de pintura recomanat i del qual podem destacar
les característiques següents :

- S'eixuguen ràpidament, primer per I'evaporació de dissolvent i
després per un procés d'oxidació mitjançant la seva reacció amb
l'oxigen de l'aire, fins que s'eixuguen en profunditat.

- Mantenen una brillantor alta i la retenen durant molt de temps.
- Tenen una bona resistència als atacs químics suaus, als ambients

amb contaminació urbana, etc.

SERRALLE,RIA

És obvi que per a la protecció d'elements metàl.lics és bàsic
preparar correctament la superficie, cosa que es realitza a base d'un
raspat manual o mecànic amb raspalls de pues d'acer, fins a
I'eliminació de l'òxid existent així com de la pintura anterior mal
adherida.
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És igualment important I'aplicació d'una capa d'emprimació
anticorrosiva exempta de ploms i cromats.

Com a acabament i d'acord amb la tipologia de l'edificació, es pot
optar per un acabat llis tipus Esmalt Sintètic Brillant; I'altre
opció és un acabat amb efecte forja, que porta incorporades
partícules granulades de ferro micaci i amb les mateixes
prestacions indicades per l'esmalt sintètic.

t
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7.- TREBALL DE CAMP

Edifrcis estudiats.

Ajuntament
Palau dels Ducs de Medinaceli
Palau dels Comptes deAzahara

Església

Plaça de la Quartera,42

Plaça de la Quarten,L / c/ Francesc Puig i Bes

Plaça dela Quartera,4
Plaça de la Quartera, 15

Plaça de la Quartera, 31

Plaça de la Quartera, 33
Plaça de la QuarteÍa,40
Caruer de Dalt, 3z I Carrer de Sant Gregori

Plaça de SantJordi,3
Carrer de Dalt, 17

Carer de Françesc Puig i Bes, t
Carrer de Françesc Puig i Bes, 5

Carrer Nou, 3r
Carrer de Baix,5
Carrer de Baix, ro / Plaça dela Quartera
Carrer de Dalt,48
Carrer de Baix, 29 - gL

Carrer de Baix, zo

1

2

3
4
5
6

7
8

I
10

11

L2

13

L4

15

16

t7
18

Aclreça lìclifìci
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Fitxa N: r
Palau dels Ducs de Medinaceli
Plaça de la Quarterano 4z

Edifici: Ajuntament

Descripció i estat actual.

Actualment l'edifici es composa d'una planta baixa portalada, pis acabats en pedra
nafural i un altell de nova construcció, acabat amb un arebossat de ciment pintat
amb un revestiment de tonalitat ocre.
La pedra es en bon estat de conservació.
En el frontal de les lloses del balcó hi ha taques per a contaminació biològica (fongs,
algues, líquens).

Els tancaments de fusta dels finestrals es de fusta envernissada i en un estat de
conservació, mig-baix.

rh' k's l'intnrt'st..t

Ia barana del balcó, presenta zones en punts d'oxidació.
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FitxaN: r
Palau dels Ducs de Medinaceli
Plaça de la Quartera no 4z

Edifici: Ajuntament

Resultats analltica.

Proposta d'actuació.

Elements de pedra

- Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, slmpregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, tipus DIQTIE
LIMPIADOR ANTIMOHO FUNGICIDA deixant-lo actuar un mínim de 4
hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutlcia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
Iaplicació d'una capa del tipus DIQUE FLTIIDO HIDROzuGANTE BIOCIDA,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració natural.

Elements de fusta

Preparació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes del vernís actual desprès o amb una deficient adherència.

Aplicació
solar.

de DUES o TRES capes de vernís per a exteriors reforçat amb filtre

Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.

¡lt l¡'. l'ir¡tr¡r'r..
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Fitxa N: r
Palau dels Ducs de Medinaceli
Plaça de la Quartera no 42

Edifici: {iuntament

- Elements metàl.lics (baranes balcó)

Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms t
uomats), del tipus PROCOFER IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 3S - 4o micres de pel.lícula seca.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CLASSIC ALTO BRILLO .

Proposta Cromàtica

Suoort

Sòcol parament principal a planta baixa

Colo¡

Parament Principal
Recercats, cantoneres, cornisa, cèrcols i llases
batcó

F¡rsteria

Semalleria

rft'L's l'iltlttrt'st.r ePiöäöloa
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Fiua N: z

i BesCarrer de Francesc

F.difici: Palau dels
Palau dels de Azahara

de la Carrer1

t
l

Descripcié i estat actual.

El edifici actualment en fase de rehabilitació, te la façana de l'entrada princþal
(Plaça de la Quadrada r) conformada per a carreus de pedra natural, sent afegit amb
posterioritat un altell, acabat amb un arrebossat de morter i en un despejament
imitant a carreus.
L'estat dels elements de pedra d'aquesta façana con en un estat de conservació baix, i
l'arrebossat corresponent a I'altell es força malmès amb despreniments i amb taques
d humitat procedents de coberta.
Aixa mateix s'aprecien a diferents llocs taques per a contaminació biologica (algues,
fongs i líquens).

Iæs restes dels tancaments de finestres , són de fusta y un estat de conservació força
dolent, conservant restes de pintura de color marró vermellós.

Els elements metàù.lics corresponents a baranes i reixes són molt oxidades i amb
punts de corrosió.

rl, lr.. l'irrrur','.
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Fitxa N: z
Palau dels Comptes de Azahara
Placa de la Quarterar / Carrer de Dalt / Carrer de Francesc Puig i Bes

Ediñci: Palau dels Cornptes d'Azahara

Hi ha una part de la façana que dona al carrer de Dalt, que els seus paraments són
acabats amb un morter de calç, i ornamentats amb una pintura decorativa de un
especejament imitació a carreus, predominat el color vermell òxid - marro i les
juntes en colorblanc trencat.

El estat actual tant del morter com de la pintura decorativa es molt dolent
(despreniments per poca adherència al suport base), però es consen¡en restes
suficients per a poder recuperar la seva aparença original.

A nivell de carrer s'aprecien restes del recercat d'una porta, awi tapiada

rl¡ lr'. l'irrtr¡rtr
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Fitxa N: z
Palau dels Comptes de Azahara
Plaqa de la Quarten t f Carrer de Dalt f Camer de Francesc Puig i Bes

Edifrci: Palau dels Comptes d'Azahara

Hi ha una part de la façana que dona al carrer de Francesc Puig i Bes, que els seus
paraments són acabats amb un morter de calç, i ornamentats amb una pintura
decorativa imitant a un especejament imitació a carreus, predominat una tonalitat
terra salmonada i les juntes en color similar però més fosc.

El estat actual tant del morter com de la pintura decorativa es molt dolent
(despreniments per poca adherència al suport base), però es conserven restes
suficients per a poder recuperar la seva aparença original.
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Fitxa N¡ s
Palau dels Comptes de Azahara
Plaça de la Quarterur f Carrer de Dalt f hrret de Francesc Puig i Bes

Edifici: Palau dels Comptes d'Azahara

Resultats analítica.
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Fitra N: z
Palau dels Comptes de Azahara
Plaça de la Quarterur f Carrer de Dalt / Carrer de Francesc Puig i Bes

Edifici: Palau dels Comptes d'Azahara

Proposta d'actuació.

Elements de pedra

- Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mlnim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
I'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLTIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració nafural.

Paraments de morters de calç
(Carrer de Dalt i Carrer de Francesc Puig i Bes)

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al picat de tota
la superficie, així com un sanejat i eliminació de sals del suport base.

ProcedimentnA"

- Aplicació de morter de calç de tipus tradicional, sent necessari el aconseguir
una superffcie amb una planimetria uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tþus PROCOSIL FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MDç en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSIL LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta eromàtica.

rl¡' lts l'irtttll r'*
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Fitxa N: s
Palau dels Comptes de Azahara
Plaça de la Quarterat f Caner de Dalt / Carrer de Francesc Puig i Bes

Edifrci: Palau dels Comptes d'Azahara

Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir pintures minerals de silicat de
potassi.

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
princþalment a l'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

ProcedimentoB"

- Aplicació d'una capa general d'un additiu fixador i plastificant per a morters
del tipusADIT 6.

- Per a tal d'uniformar el parament s'aplicarà a les zones que sigui necessari un
morter de calç aèria i de adormiment hidràulic del tipus PARROT'S MIX no4.

- Aplicació novament d'una capa d' additiu fixador i plastificant per a morters
del tipus ADIT 6, amb objecte d'assegurar una correcte adherència amb una
posterior capa de morter de calç del tipus PARROTS MIX no5 LISO i a la ñ
d'aeonseguir una superffcie uniforme.

- Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSIL FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSL LISO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSI LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

- Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir pintures minerals de silicat de
potassi.

¡l¡.lr.. I'irrtrrltr
lrt-\It ePËäötor.
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FitxaN: s
Palau dels de Azahara

de la 1 Carrer Carrer Francesc i Bes

Fdiñci: Palau dels Comptes d'Azatrara

- Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir pintures minerals de silicat de
potassi.

- Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a l' hivern Oaixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQIIE FLIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

Procediment"B"

- Aplicació d'una capa general d'un additiu fixador i plastificant per a morters
del tipusADIT 6.

- Per a tal d'uniformar el parament s'aplicarà a les zones que sigui necessari un
morter de calç aèria i de adormiment hidràulic del tipus PARROT'S MIX no4.

- Aplicació novament d'una capa d' additiu fixador i plastificant per a morters
del tipus ADm 6, amb objecte d'assegurar una correcte adherència amb una
posterior capa de morter de calç del tipus PARROTS MIX no5 LISO i a la fi
d'aconseguir una superficie uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSI FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSI IJSO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSI LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir pintures minerals de silicat de
potassi.

rlt lr'* I'ilrtulr'.
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FitxaN: z
Palau dels Comptes de Azahara
Plaça de la Quarterat f Carrer de Dalt / Carrer de Francesc Puig i Bes

Edifrci: Palau dels Comptes d'Azahara

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a l'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

Elements de fusta

D'aprofitar als elements de fusta acfual que estigui en bon estat, o de posar fusta nova
es recomana el procediment següent:

ESTUDICROTUÀ TC
IPI*ADECOLORDE

FAI,SET

Adequació de la fusta actual o
per a tal d'eliminar les restes
prepararla fusta nova.

nova amb un raspat amb paper de vidre
pintura actual per una part i per altre

de la
de la

Aplicació duna capa de fons amb SELLADORAUNIVERSAL.

Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CI¿,SSICALTO BRILLO.

Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.
Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper devidre de gra fi.

- Elements metàl.lics (baranes balcó)

Preparació superfieie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
ciomats), del tipus ÞnocornR IMPRTMACIÓN eNrroxIDANTE, renint que
obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pel.lícula seca.

- Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CLASSIC ALTO BRILLO .

rlt lr': I'inlulr':
lrI eP$öäótor.
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Fitxa N: z
Palau dels Comptes deAzahara
Plaça de la Quartera r f Carrer de Dalt / Carrer de Francesc Puig i Bes

Edifici: Palau dels Comptes d'Azahara

Proposta Cromàtica.

Sr¡port

Sòcol paranent princlpaf a planta baixa

Cola¡

Parament Principal
Recercats, cantoneres, corrrisa, cèrcols i lloses
balcó

Fusteria

Serralleria

rlr k'r l'irrtr¡rt'st.;t e pînlurer
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Fiua N: 3
Plaça de la Quartera 4

Edifici:

Descripció i estat actual.

Edificació composada per una plantabaixa porticada, entresol i tres pisos.
Ia part baixa del pilars del pòrtic aild com les lloses dels balcons, són de pedra en un
estat acceptable de conservació, si be s'aprecien zones en bruücia.
I¿ resta del parament exterior de façana es de morter de calç, en estat mitjà de
conservació i que presenta en zones localitzades despreniments, presenta un acabat
amb pintura decorativa amb un especejament imitant a carreus . Les cantoneres de
la façana i el recercats de forats de finestres són també ornamentades amb pintures
decoratives.
La façana es rematada per un aleró de toüro cara vista.
Els paraments a I'interior del porxo són recoberts amb una pintura de tipus orgànic
(Plàstica), en mal estat de conservació.

7

L'acabat de la fusteria que s'ha pogut apreciar a algun dels pisos es envernissada i a la
planta baixa es acabada en esmalt.

rlr, lrs I'inlr¡lts
PL'Nlt

Iæs baranes dels balcons presenten punts d'oxidació.
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FitxaN:3
Plaça de la Quartera 4

F.difici:

Independentment d'un deteriorament de les façanes per una manca de mantenimen!
s'ha de significar a I'hora d.'iniciar les feines el corregir patologies que podrien afectar
el resultat final de les tasques a realitzar, per exemple les filtracions d'aigua a traves
de les lloses de balcó que provoquen I'oxidació del ferro.

Resultats analítica.

i
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FiEa N: 3
Placa de la Quartera 4
Edifici:

hoposta d'actuació.

Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra midançant
l'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració nafural.

Paraments de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant l'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superficie amb una planimetria
uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tþus PROCOSIL FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSI LISO MD(, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

ESTUDTCROII,IÀTIC
IPI,ADECOTORDE

FATSET

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
del tipus PROCOSIL LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en
que s'indica ala proposta cromàtica.

potassi
el color

Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir pintures minerals de silicat de
potassi.

rl¡ lr'. l'i¡rtrlr'.
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Fib<a N: 3
Plaea de la Quartera 4

Fdifici:

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a I'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQLIE FLUIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
deliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

- Aplicació d'una capa de fons amb SELIADORA IINIVERSAL.

Aplicació de DLIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CLASSIC ALTO BRILLO.

Elements de fusta (acabat envernissat)

Preparació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminarles restes delvernís actual desprès o amb una deficient adherència.

Aplicació de DLIES o TRES capes de vernís per a exteriors reforçat amb filtre
solar.

Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.

Elements metàl.lics lbaranes balcó)

Preparació superftcie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

ESTUDI CRONAÀTTC
I FI-ADECOLOR'DE

FAISET

Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
ciomats), del tþus ÞnocorER IMPRTMACIÓN eNrtoxIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pel.lícula seca.

Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliureta deltipus KIIATE CLASSICALTO BRILLO .

rlt lr'. I'irttt¡tr'*
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Fitxa N: g
Plaç¿ de la Quartera 4

Edifici:

Proposta Cromàtica.

Suoo¡t

Sòcof parament principal a planta baixa

Cg'lor

Parament Principal
Recercats, cantoneres, comisa, imposta i lloses
baleó

Fusteria

Serralleria

rL'k's I'irrtt¡l'cst,I ePiöäöloe
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Fitxa N: 4
Plaça de la Quartera 15

Edifici:

Descripció i estat actual.

Edificació composada per una planta baixa porticada, quatre pisos i terrat.
La part baixa del pilars del pòrtic en aquest edifici són acabats amb un aplacat de
pedra. Les lloses dels balcons, són de pedra en un estat acceptable de conservació, si
be s'aprecien zones amb taques de contaminació biològica.
La resta del parament exterior de façana es de morter de calç, en estat mitjà de
conservació i que presenta en zones localitzades despreniments, presenta un acabat
amb pinfura decorativa basada en quarterons i bandes. Les cantoneres de la façana i
el recercats de forats de finestres són també ornamentades amb pinfures decoratives
amb motius geomètrics.

L'acabat de la fusteria en baix estat de conservació es de color marró.

Iæs baranes dels balcons presenten punts d'oxidació.
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FiUa N: 4
PIaça de la Quartera 15

Fdifici:

DetaIIs de pintura decoratiua

Resultats analítica.
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EsruDr cRonaÀrrc
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Fitxa N: 4
Plaça de la Quartera 15

Edifici:

Proposta d'actuació.

Elements de pedra (aplacats a pilars exteriors polxos i lloses balcons)

Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
I'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLIIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració nafural.

Paraments de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant I'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superffcie amb una planimetria
uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSI FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MDL en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

- Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSIL LISO MX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

- Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir pintures minerals de silicat de
potassi.

rlr'ltr Itill(r¡lr':
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Fitxa N: 4
Placa de la Quartera 15

Edifici:

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a I'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

Elements de fusta amb pintura

Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

Aplicació d'una capa de fons amb SELIADORA IJNIVERSAL.

Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CLASSICALTO BRILLO.

Elements metàùlics lbaranes balcó)

- Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

ESTUDI CRONNÀTIC
I PI,ADECOLORDE

FALSET

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
cromats), del tipus ÞnocoFnR IMPRTMACIÓN eNrIoxIDANrE, tenint que
obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pellícula seca.

- Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CIASSICALTO BRILLO.

rlt l¡s Itirrlt¡rlr
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FiUa N: 4Edifici:
la

Proposta Cromàtica.
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Fitxa N: 5
Plaça de la Quartera 3r

Edifici:

Descripció i estat actual.

Edificació composada per una planta baixa porticada i tres pisos i terrat.
La part baixa exterior del pilars del pòrtic en aquest edifici són acabats amb un
aplacat de pedra. Els brancals de la porta de entrada així com les parts del pilars de
I'interior del porxos són de pedra natural recobertes amb restes de pintura de calç
amb blauet.
La resta del parament exterior de façana es de morter de calç, en baix estat de
conservació i que presenta despreniments, tant de la pintura com del morter; la
tonalitat es d'un oere terròs.
Els recercats de forats de finestres del tercer pis són de totxo cara vista.

La fusteria es envernissada i en bon estat de conservació.

Les baranes dels balcons tenen punts aïllats d'oxidació.
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FitxaN:5
Plaea de la Quartera 3r
Edifici:

Resultats analítica.

Proposta d'actuació.

- Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

- Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
Iaplicació d'una capa del tipus DIQUE FLTIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDÀ
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració natural.
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Fitxa N: 5
31

Fdifici:

Paraments de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant I'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superficie amb una planimetria
uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tþus PROCOSI FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MDL en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSIL LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

Elements de fusta (acabat envernissat)

- Preparació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes del vernís actual desprès o amb una deficient adherència.

- Aplicació de DLIES o TRES capes de vernís per a exteriors reforçat amb filtre
solar.

Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.

rlt lr'. I'inttl r'*
lr[ \'til SPiiöäölor.

ß)



Fika N: 5
Plaça de la Quartera 31

Edifici:

- Elements metàl.lics lbaranes balcó)

Preparació superftcie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

ESTUDI CROTVTÀIIC
I PI.ADE COLORDE

FALSET

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms t
cromats), del tipus PROCOFER IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de BS - 4o micres de pel.lícula seca.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CI-ASSIC ALTO BRILLO.

Proposta Cromàtica.

Sttttort

Sòcol parament principal a planta baixa

Colo¡

Para¡nent Principal
Recercats, canrtoneres, corrrisa, imposta i lloses
bafcó

Fusteria

Serrallería

rlr h's l'irrlrrrcst,t ePiöäöIoa
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ESTUDI CROMATIC
I PI.ADE COLORDE

FALSET

Edifici porticat i configurat per e planta baixa, entresol, dues plantes i terrat.
Els pilars exteriors dels porxos són de pedra natural i el parament per a sota del balcó
del primer pis i seguin la forma dels arcs, es un morter de calç en mal estat i tractat
amb pintura decorativa fen una imitació a carreus.
La resta del parament es d'un morter de calç, acabat amb una pintura decorativa
imitant a carreus, sent de color salmonat el fons i les ratlles de les juntes d'una
tonalitat marró.
Per sota de la cornisa hi ha com a ornament un aplacat amb motius geomètrics.

Iæs llosetes de balcó i la cornisa presenten taques de contaminació biològica (algues i
fongs).

Hi ha una sanefa feta amb pintura, per a sota de la ratlla de forjats del segon pis.

FiBa N: 6Edifici:
de

rk'lrs I'irtlurt'st,,l 8P#öäöIor.

C7



ESTUDTCRON{ÀTIC
IPI,ADECOLORDE

FATSET

FiEa N: 6
Plaça de la Quartera 33

Edifici:

Els dintells i la part alta dels brancals del recercat dels finestrals del primer pis són en
realg i els recercats del segon pis són marcats amb pintura.

Els tancaments de finestres són envernissats i en un estat de conservació mitjà.

El ferro de las baranes dels balcons, presenten punts d'oxidació.

Resultats analítica.

rlt lr'. l'i¡rtt¡l lr
I'[-\'lil 8PÍ[iäölor.
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EsTuDr cRouÀrrc
I PI-ADECOLORDE

FATSET

Fiüra N: 6
Plaça de la Quartera 33

Edifici:

Proposta d'actuació.

Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti- fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar Ia brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
l'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA'
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració natural.

Paraments de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant I'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superffcie amb una planimetria
uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSI FONDO MINERAL, que podrà ser diluït amb aigua a parts
iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MIX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

- Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSIL LISO MX, aconseguint un efeete veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

- Iæs ratlles per a marcar les juntes dels carreus, es farà amb pintura mineral de
silicat de potassi del tipus PROCOSL LISO MIX i en el color que s'indica a la
proposta cromàtica.

Elements de fusta (acabat envernissat)

Preparació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes del vernís actual desprès o amb una deficient adherència.

rlt ltr Itirtrrrts
I'L'Nil

platurat
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ESTUDTcRottlÀuc
I PI,ADE COLORDE

FALSET

FiEa N: 6
Plaça de la Quartera g3
Fdifici:

Aplicació de DUES o TRES capes de vernís per a exteriors reforçat amb filtre
solar.

Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.

Elements metàl.lics (baranes balcó)

Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
æomats), del tipus PROCOFER IMPRIMACTÓN aNUOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 3S - 4o micres de pel.lícula seca.

- Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CL-A,SSICALTO BRILLO.

Proposta Cromàtica.

Supaft

Sòcol parament principal a planta baixa

Parament Principal
Recercats, canrtoneres, cornisa, Ím¡losta i lloses
balcó

Fusteria

Serralleria

Colo¡

rlt lcs |tinlttn'sII
pinlurat
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ESTUDT cRourÀrrc
I PI.ADE COLORDE

FALSET

Descripció i estat actual.

Edifici configurat per una planta baixa porticada, dues alçades y terrat.

Els pilars són de pedra natura, així com les lloses de balcó suportades per mènsules.

El parament principal es d'un estuc de calç aplicat amb la tècnica de l'esgrafiat, amb
motius florals i en un correcte estat de conservació.

La cantonera, les impostes damunt de la línea de forjats, els recercats dels finestrals
són en realç.

Els marcs de finestres del segon pis són pintats de color marró, i els del primer pis i
les persianes de llibret són envernissades i en bon estat de conservació.

Fitxa N: 7
de la 40

tlt lr'* Itinlr¡n'r
Pt"il EPËäöloe
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EsTUDrcRonnÀuc
I PI,ADE COLORDE

FALSET

Fitra N: 7
Plaça de la Quartera 40

Ediñci:

Iæs baranes del terrat són una balustrada de pedra artificial, que presenta un estat de
conservació baix, amb taques de contaminació biològica.

La cornisa es en un estat de degradació força important apreciant-se zones que
presenten perill de petits despreniments.

Iæs mènsules, les impostes motllurades i els recercats de morter de calç llis i les dues
primeres més les lloses de balcó són contaminades de colònies de microorganismes
princþalment algues i fongs.

rlt lr'. I'irtrrtsI't-\'tlt ePiöäólor"
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EsruDr cRonaÀrrc
I PI,ADECOTORDE

FAI,SET

Fitxa N: 7
Plaça de la Quartera 40

Edifici:

Resultats analítica.

hoposta d'actuació.

Elements de pedra natural

- Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

- Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
l'aplicació d'una capa del tipus DIQIJE FLTIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent Ia seva transpiració nafural.

Elements de pedra artificial

- Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

rh'k'* I'ilrlr¡rr'*
Pt'l\'il ePËäótoü
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EsTUDrcRottaÀrrc
I PI,ADECOLORDE

FAI,SET

FiüraN:7
la

Edifici:

Iæs zones on s'ha d.esprès part de la pedra artificial i un cop sanejada,
s'aplicarà una capa del additiu fixadorADlT 6.

Reposició de volums amb morter de reparació basat en calç aèria del tipus
PARROT'S MD( no 4

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
I'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLIIIDO HIDROFUGAN1E BIOCIDA,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració nafural.

Paraments de morters de calç ( Esgrafiats)

Al estar en caire general el parament esgrafiat en bon estat, s'haurà de netejar
la brutícia deposada al seu damunt per a contaminació medi ambiental.

S'aplicarà una capa general d'impregnació amb un fixador - consolidant basat
amb pigments minerals de silicat de potassi del tipus PROCOSL FONDO
MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts iguals.

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSI LISO MIX, en els colors que slndica a la proposta
cromàtica, tant per el fons del esgrafiat com per la part realçada.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSI LISO MX, en els colors que s'indica a la proposta
cromàtica, tant per el fons del esgrafiat com per la part realçada.

Al estar en caire general el parament esgrafiat en bon estat, s'haurà de netejar
la brutícia deposada al seu damunt per a contaminació medi ambiental.

S'aplicarà una capa general d'impregnació amb un fixador-consolidant basat
amb pigments minerals de silicat de potassi del tipus PROCOSIL FONDO
MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts iguals.

rlr. l¡'* l'irrtr¡l tr
I'[ Nil 8PÍöäöIoa
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FiÞraN:7
Plaça de la Quartera 4o

Edifici:

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MDL en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSIL LISO MIX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Elements de fusta (acabat envernissat)

- Preparació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d eliminar les restes del vernís actual desprès o amb una deficient adherència.

- Aplicació de DUES o TRES capes de vernís per a exteriors reforçat amb filtre
solar.

Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.

Elements de fusta (acabat amb pintural

Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vídre per a tal
deliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar Ia
fusta nova.

Aplicació d'una capa defons amb SELLADORAIINIVERSAL.

Aplicació de DIIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CIASSICALTO BRILLO.

- Elements metàl.lics (þaranes balcóì

Freparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

ESTUDICROMÀTIC
T PT,ADECOLORDE

F:AI^SET

Aplicació d'una capa d'impregnaeió anticorrosiva (exempta de ploms t
cromats), del tipus ÞnocophR IMPRTMACIÓN elqrroxIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de gS - 4o micres de pel.lícula seca.

rl¡ lr'* I'intt¡rr'.
t)[ \'til EPitiäótor"
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EsTUDrcRouÀuc
I PI.ADE COLORDE

FALSET

Fitxa N: 7
Plaça de la Quartera 40

Edifrci:

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIÄTE CI¿.SSICALTO BRILLO.

Proposta Cromàtica.

&ryort

Sòcol parament princÍpal a planta baixa

Co'lor

Parament Principal
Rocercats, cantoneres, corrrisa, imposta i lloses
balcé

Fusteria

Ser:ralleria

th'lt's l'inturt's
PUN

t,t 8Piöäóloa
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EsruDrcRouÀuc
I PI.ADECOLORDE

FALSET

Fiua N: 8
Carrer de DaIt gz f Carrer de Sant de Sant Gregori
Edifici:

Descripció i estat aetual.

Edifici composat per a planta baixa i tres pisos.

La façana del carrer de Dalt en molt mal estat de conservació es de morter de calç,
amb un acabat amb pinfura decorativa imitant a carreus.
Presenta en aquesta façana a les plantes za i 3a uns plafons amb pintura decorativa.

La façana del carrer de Sant Gregori es de morter de calç en despreniments del
morter a diferents zones.

ì¡

rlc h's l'ittlurt'sPUN' ePÍöäóloe
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EsTUDrcRoruÀuc
I PI-ADE COLORDE

FALSET

FiEa N: I
Carrer de Dalt gz / Caner de Sant de Sant Gregori
Edifici:

La fusteria en mal estat de conservació, es pintada i en color verd.

Plafó pintat a za i 3a

Pintura decorativa

Les baranes del balcons presenten una oxidació generalitzada amb punts de corrosió.

ft.,
tÌ ìt

år
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EsTUDrcRouÀuc
I PI,ADECOLORDE

FATSET

FitxaN:8
Carrer de Dalt Sz / Camer de Sant de Sant Gregori
Edifrci¡

Resultats analítica.

Proposta d'actuació.

Paraments de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant l'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superffcie amb una planimetria
uniforme.

- Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació amb
un fixador de resines de "pliolite" del tipus PROCOLITE FONDO
PENETRANTE, que podrà ser diluit amb dissolvent per a Sintètics i Grassos.

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb pintura basada en resines acríliques del
tipus PROAKRIL LISO MIX, en el color que s'indica a la proposta cromàtica.

rll ltr Itilrlurr':
PT-N' 8PÍöäöloa
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Fitxa N: I
Carrer de Dalt gz / Carrer de Sant de Sant Gregori
Edifici:

Elements de fusta (acabat amb pintura)

- Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

Aplicació d'una capa de fons amb SELLADORA UNIVERSAL.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CLASSIC ALTO BRILLO.

ESTUDICROUÀUC
I PI.ADE COLORDE

FALSET

- Elements metàl.lics (baranes balcó)

- Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
ciomats), del tipus ÊnOCOf'bn tUpnfnneCtÓN ANTIOXIDANTE, tenint que

obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pel'lícula seca.

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CIÁ.SSIC ALTO BRILLO.

Proposta Cromàtica.

Suoort

Sòcol parament principal a plarrta baixa

hlor

Parament Principal

Recercats, cantoneres, cornisa, imposta i lloses
balcó

Fusteria

rlr lt's I'ilrtrtrrst.l

Senalleria

e Piöäölor"
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i ESTTJDTCROMÀTIC
TPT,ADECOLORDE

FAT,SET

Fitra N: 9
Plaça de SantJordi 3

Edifici: ESGLESIA

Descripció i estat actual.

El campanar, el recercats de les portes d'entrada, la cantonera, cornises i la imposta
motllurada a la façana principal són de pedra.
Principalment a les diferents en realç del parament princþal i la coronació del
parament, presenten moltes taques de colònies de microorganismes (algues, fongs i
llquens).

La resta del parament princþal es actualment d'un arrebossat de ciment pintat amb
una pintura de tipus orgànic (plàstica), que recobreix un original morter de calç
decorat amb una pintura decorativa que imita a carreus.

rll I''. I'irttttr', .tr[ \il
plnlutot
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ESTUDT cRonnÀrrc
I PI.ADECOLORDE

FATSET

Fitra N: 9
Plaça de SantJordi 3

Edifici: ESGLESIA

Taques per a contarninació
biològica (algues, fongs)

Parament original de
morter de calç decorat

Arrebossat actual de
cirnent pintat

Taques per a contaminació
biològica (algues, fongs)

Degradació de la pintura
orgànica que tapa l'estuc
de calç

Taques per a contaminació
biològica

Juntes de lapintura
decorativa

imitant a carreus.

Arrebossat actual de ciment
damunt del morter de calç.

rlr.l¡.. Itirtluttr
Pt-lvlt ePÍöäöIoe
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EsruDrcRourÀuc
IPI,ADECOLORDE

FATSET

Fiura N: 9
Plaça de Sant Jordi 3

Edifici: ESGLESIA

Proposta d'actuacié.

Elements de pedra natural

Aquesta proposta per eI elements de pedra es reþreix a tots menAs els carreus que
configuren Ia torre de campanar.

[,es zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
I'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLTIIDO HIDROzuGANTE BIOCIDÀ
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració natural.

Paramgnts de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç recoberts amb pintura orgànica
(ptàstica) en un estat de degradació que fa que aquesta es desfasi deixant a la vista
I'estuc de calç original.

- Un cop eliminades les restes de la pintura plàstica mitjançant la projecció
d'aigua a pressió, s'aplicarà una capa d'impregnació a un fixador - consolidant
basat amb pigments minerals de silicat de potassi del tipus PROCOSI
FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSI LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que slndica a la proposta cromàtica.

rlc lr'* l'ilrtun'r
l'[ \ 8P#öäólon
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EsTUDrcRotraÀtrc
IFI.ADECOLORDE

FAT.SET

Fitxa N:
Sant J

Edifici: ESGLESIA

Proposta Cromàtica.

ePiöäóloa
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ESTUDIcRoprÀtrc
IPI,ADECOLORDE

FATSET

FiþKa N: ro
Carrer de 17

Edifrci:

Descripció i estat actual.

Edifici d'habitatges de planta baixa, dues alçades i altell.

La planta baixa ha sigut reparada amb morter de ciment. La resta del parament
principal es d'un estuc de calç, decorat amb pintura imitant a carreus de marbre,
predominant les tonalitats les tonalitats terra amb les betes grises.
Iæs cantoneres de la façana, son decorades amb pinfura imitant a carreus de marbre,
predominant les tonalitats crema i vermells.

i
I,

Iæs restes dels tancaments de finestres , son de fusta y un estat de conservació força
dolent, conservant restes de pintura de color marró vermellós.

Els elements metàl.lics corresponents a baranes i reixes son molt oxidades i amb
punts de corrosió.

Irlt'k'. I'irrtrrlr'.Pt-\
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BsruDrcRouÀuc
IPI,ADECOLORDE

FATSET

FitKa N: ro
Carrer de Dalt, 17

Edifici:

Detalls de pintura decorativa

Resultats analítica.

rll lr'- l)irrlr¡r'r'rt-N I plnlutot
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ESTUDI CROMÀTIC
IPI-ADECOLORDE

FATSET

FiüKaN: ro
Carrer de Dalt, r7
Edifici:

Proposta d'actuació.

Paraments de morters de calç

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant I'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superficie amb una planimetria
uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa dimpregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSL FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

- Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi

del tipus PROCOSIL LISO MX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

- Aplicació de les ratlles que han d imitar les juntes del carreus i les betes de
Iimitació a marbres els colors que s'indicaran a la proposta cromàtica fent
servir pintures minerals de silicat de potassi.

- Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
princþalment a l'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
lã aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQIIE FLUIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

Elements de fusta amb pintura

- Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

Aplicació d'una capa de fons amb SELI/,DORA IINIVERSAL.

¡lt lr'. l)irtultslrt-Nil ffiPsöäiloü
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FiEa N: ro
Carrer de Dalt, 17

Edifrci:

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KII-ATE CI-ASSIC ALTO BRILLO.

Elements metàù.lics lbaranes balcó)

Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

ESTUDICROvIÀUC
I PI.ADE COLORDE

FALSET

Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms í
ciomats), del tipus PROCOFER IMPRIMACIÓÌI ¡NTIOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 3S - 4o micres de pel.lícula seca.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KII-ATE CIÁ,SSICALTO BRILLO.

Proposta Cromàtica.

Supo¡t

Sòcol parament principal a plarrta baixa

hlot

Parament Principal
Recercats, cantoneres, corrrisa, im¡losta i lloses
balcó

F\rsteria

Serralleria

ePiöäölor"
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I

EsTuDrcRonnÀrrc
IPI,ADECOLORDE

FAT*SET

FiEaN: n
Carrer de Puig i Bes r
Edifici:

Descripció i estat actual.
Edifici d'habitatges de plantabaixa itres plantes.

El sòcol es de ciment rugós projectat. Ia resta del parament princþal es d'un estuc de
calç omamentat amb pintura decorativa, enbaix estat de conservació.
Iæs lloses de balcó son en mal estat.

Els recercats dels forats dels finestrals, son ornamentats amb pintura i en una
decoració diferent a la resta del parament.

Iæs restes dels tancaments de finestres , son de fusta y un estat de conservació força
dolent, conservant restes de pintura de color marró clar.

Els elements metàl.lics corresponents a baranes i reixes son molt oxidades i amb
punts de corrosió.

e¡lt lrr l'irttt¡r'r's
trl \ tr,ruìoa
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EsTUDrcRonaÀrrc
I PI,ADBCOTORDE

EAI,SET

FitKa N: n
Carrer de Puig i Bes r
Edifici:

Resultats analftica.

Proposta dtactuació.

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant I'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superficie amb una planimetria
uniforme.

- Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSI FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSI LISO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSIL LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

Aplicació de les ratlles que han dimitar les juntes del carreus i les betes de
l'imitació a marbres els colors que s'indicaran a la proposta cromàtica fent
servir pintures minerals de silicat de potassi.

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a l'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQUE FLTIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDA.

rlr'lr'. I'ilrtrln''
Pt'\' ePitiäóloa
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EsTuDrcRotuÀrrc
I PI,ADE COLORDE

FALSET
Fitxa N: u

Carrer de Puig i Bes r
Edifrci:

Elements de fusta amb pintura

- Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

- Aplicació d'una capa de fons amb SELIADORA UNIVERSAL.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CIASSICALTO BRILLO.

Elements metàü.lics (baranes balcól

- Preparació superffcie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
cromats), del tipus PROCOFER IMPRIMACIÕN ANTIOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pel'lícula seca.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliureta del tipus KIIATE CI'ASSIC ALTO BRILLO

Proposta Cromàtica.

Su¿ort

Sòcol parament principal a planta baixa

Colo¡

Parament kincipal
Recercats, cantoneres, contisa, im¡losta i lloses
balcó

Fusteria

rlt'lrs l)ilttttrtst.t

Semalleria

e Piö¿älor.
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EsruDr cRourÀtrc
I PI.ADECOTORDE

FATSET

Filxa N: rz
Carrer de Francesc Puig i Bes, 5

Edifrci:

Descripció i estat actual.

Edifici construït al any uSSZ iconsta de planta baixa i tres alçades.

El recercat de la porta d'entrada es de pedra i la resta de recercats corresponents als
forats de finestres son de morter llis de calç en realç.
Iæs lloses de balcó son contaminades per a colònies de microorganismes.
Iæs impostes moldurades a l'alçada dels forjats son en realç.

La resta del paraments es un estuc de calç ornamentat amb pintura decorativa i a
cada planta amb motius diferents. L'estat de conservació tant del morter com de les
pintures es força baix.

Els tancaments de les finestres dels balcons son de fusta nova i envernissada,
apreciant-se a la fusteria antiga restes de color gris plom.

Els elements metàù.lics corresponents a les baranes de balcons presenten una
oxidació generalitzada.

rll l¡'. Iti¡rltttr'*
Pt-\lt
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EsruDrcRonaÀr¡c
I PI,ADECOLORDE

FAI.SET
FitxaN: rz

Carrer de Francesc Puig i Bes, t
Edifrci:

rl¡,1r.* I'iutrrrr'.PT-NII ePËäóloa
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ESTT}I}ICROMÀTTC
I PI,AT}ECOLORDE

FETSET
PiUraN: rz

Carrer de Francesc Puig i Bes, s

Edifici:

Resultats analítica.

rll lr'. I'irrlttrr'.
t,t\tll ePföäolor.
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EsTUDr cRouÀrrc
I PI,ADECOLORDE

FATSET
FiUKa N: rz

Carrer de Francesc Puig i Bes, 5

Edifrci:

Proposta d'actuació

Elements de pedra

- Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb líquid de tipus preventiu, curatiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
l'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLUIDO HIDROzuGANTE BIOCIDA,
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració nafural.

Parament principal (estuc de calç)

La riquesa pictòrica de la façana ens obliga en primer lloc a treure plantilles de
cadascuna de les diferents ornamentacions existents.

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant I'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superficie amb una planimetria
uniforme i amb una textura d'acabat al existent.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSI FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSI LISO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSI LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica ala proposta cromàtica.

L aplicació de la pintura dels diferents dibuixos que ornamenten la façana serà
del tipus mineral al silicat de potassi i en els colors que s'indicaran a la
proposta cromàtica.

rlt lr'. l'irrtrrrlr
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EsTUDrcRonaÀtrc
I PI,ADECOLORDE

FAI^SET
Pitxa N: rz

Carrer de Francesc Puig i Bes, s

Edifrci:

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a I'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQUE FLIIIDO HIDROFTIGANTE BIOCIDA.

Elements de fusta amb pintura

- Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

- Aplicació d'una capa de fons amb SELLADORAIINIVERSAL.

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CIASSIC ALTO BRILLO.

Elements de fusta acabats ambvernís

- Preparació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes del vernís actual desprès o amb una deficient adherència.

Aplicació de DLIES o TRES capes de vernís per a exteriors reforçat amb filtre
solar.

- Es aconsellable que entre cadascuna de les capes d'acabat es realitzi un suau
raspat amb paper de vidre de gra fi.

Elements metàù.lics (baranes balcó)

Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'elimina¡ I'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms i
ciomats), del tipus ÞnocorERlMPRrMACtÓN eNuoxrDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pelìícula seca.

Aplicació de DLIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà deltipus KIIATE CIASSICALTO BRILLO

{lt l('\ l'inttut'r
l)[-il ePiöäöloa
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EsruDr cRonnÀuc
I PI.ADE COLORDE

FALSET

FiUKaN: rz
Carrer de Francesc Puig i Bes, 5

Edifici:

Proposta Cromàtica.

Stnort

Sòcol parament principat a planta baixa

C¿,lor

ParamentPrincipal
Recercats, cantoneres, oornisa, imposta i lloses
balcó

Fl¡sterÍa

Senalleria

r lt lts l'i r rl rr rts ffiPËäöloa
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ESTTJDTCROI!fiÀTIC
T PT,ADE COLORT}E

FAISET

FiBa N: rB
CarrerNou, gt
Edifrci:

Descripció i estat actual.

Edifici de plantabaixa, dos pisos i altell.

La façana en mol mal estat de conservació es de morter de calg podent-se apreciar
restes d'una pintura decorativa imitant a carreus.

S'aprecien per a sota de la cornisa franges de color "blauet".

Les restes dels tancaments de finestres , son de fusta y un estat de conservació força
dolent, conservant restes de pintura de color marró.

Els elements metàllics corresponents a baranes i reixes son molt oxidades i amb
punts de corrosió.

r l, l¡ . I'i rrtrr r', .t'['\'tlt
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EsTUDrcRoruÀuc
IPI,ADECOLORDE

FATSET

Fit¡a N: 13

Carrer Nou, gt
Edifici:

Resultats analítica.

Proposta d'actuació.

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obliga a procedir al picat de tota
la superficie, així com un sanejati eliminació de sals del suportbase.

Aplicació de morter de calç de tipus tradicional, sent necessari el aconseguir
una superffcie amb una planimetria uniforme.

Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació amb
un fixador basat amb resines de "pliolitez del tipus PROCOLITE FONDO
PENETRANTE, güê podrà ser diluit en una proporció del ro - 15% amb
dissolvent per a Sintètics i Grassos.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura per a exteriors basada en
resines de tipus acrfliques PROAKRIL LISO MATE, en el color recomanat en la
proposta cromàtica, podent ser diluides amb aigua un màxim del S%.

- Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura pintura per a exteriors
basada en resines de tipus acríliques PROAKRIL LISO MÂTE, en el color
recomanat en la proposta cromàtica, podent ser diluides amb aigua en una
proporció del e al S%.

- Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus en els colors que
s'indicaran a la proposta cromàtica fent servir el mateix tipus de pintura
esmentat als punts anteriors.

rlt lr'. Itirlrl trt,t-jY ffi
platurot
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FiEa N: 13
Carrer Nou, 3t
Edifici:

Elements de fusta amb pintura

Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

Aplicació d'una capa de fons amb SELLADORAUNIVERSAL.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CI¿,SSICALTO BRILLO.

Elements metàù.lics fbaranes balcól

Preparació superftcie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms í
æomats), del tipus ÞROCOFBR IMPRIMACTÓN eNTTOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de gS - 4o micres de pel.lícula seca.

- Aplicació de DLIES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CIASSICALTO BRILLO

Proposta Cromàtica.

ESTUDI CROMÀTIC
I PI.ADE COLORDE

FALSET

Suport

Sòcol parament principal a planta baixa

Parament Principal
Recercats, canrtoneres, corrrisa, irnlrosta i llo.ses
balcó

Fusteria

Color

orlr: k's l¡irrlrrn'st,t

Senalleria

e pintutat
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EsTUDrcRouÀuc
I PI,ADE COLORDB

FALSET

FítKaN: r4
Carrer de Baix, 5
Edifici:

Descripcié i estat actual.

Edificació de planta baixa, tres alçades i altell.

La planta baixa es d'un aplacat de pedra.

El parament principal es d'un morter de calç pintat, així com els recercats dels
finestrals dels balcons.

IT

Iæs lloses dels balcons, també son de pedra i presenten taques per a filtracions
d'aigua així com taques de contaminació biològica (algues i fongs).

A la cornisa també s'aprecien taques per a contaminació biològica.

rlr'lts I'irrl¡¡ltsPt-N'ril ePÍöäóIoa
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EsTUDrcRotlrÀtrc
I PI,ADECOLORDE

FAT."SET

Fitxa N: 14
Carrer de Baix, 5

Edifici:

Com elements ornamentals son de destacar las pilastres i la pintura decorativa dels
brancals i dintells de les obertures de finestres.

Per a sobre dels dintells hi ha una pintura decorativa amb motius florals

Resultats analítica.

¡ll lr" I'iltulr'.
lrl ì\'il ffiPË"¿ölor"
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ESTUDICROMÀTIC
I PI,ADE COLORDE

F:AISET
ffura N: 14

Carrer de Baix, s
Fdifici:

Proposta d'actuació.

Elements de pedra

Iæs zones afectades per a taques de contaminació biològica, s'impregnaran
amb liquid de tipus preventiu, cu¡atiu i netejador anti-fongs, deixant-lo actuar
un mínim de 4 hores i tot seguit fe un raspallar per a tal d'eliminar la brutícia.

Protecció i impermeabilització d'aquests elements de pedra mitjançant
l'aplicació d'una capa del tipus DIQUE FLIIDO HIDROFUGANTE BIOCIDÀ
basat en resines de polisiloxans que no canvien ni la textura ni el color dels
elements tractats, permetent la seva transpiració natural.

Elements decorats festuc de calçl

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens oblþa a procedir al sanejat de les
zones malmeses i reposició de volums mitjançant l'aplicació de morter de calç de
tipus tradicional, sent necessari el aconseguir una superffcie amb una planimetria
uniforme i un acabat amb una textura similar a la existent.

Un cop perfectament adormit el morter de reparació s'aplicarà una capa
d'impregnació a un fixador - consolidant basat amb pigments minerals de
silicat de potassi del tipus PROCOSIL FONDO MINERAL, que podrà ser diluit
amb aigua a parts iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MX, en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

- Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSL LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

- Aplicació de les ratlles que han d'imitar les juntes del carreus i les betes de
l'imitació a marbres els colors que s'indicaran a la proposta cromàtica fent
servir pintures minerals de silicat de potassi.

- Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
princþalment a I'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQ1IE FLIIIDO HIDROzuGANTE BIOCIDA

rlt lrs l)illtt¡r¡'.
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EsruDr cRonnÀuc
I PI.ADE COLORDE

FALSET
Fika N: r4

Carrer de Baix, 5

Edifici:

Elements de fusta amb pintura

Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura actual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

Aplicació d'una capa de fons amb SELI¿,DORA UNIVERSAI.

Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CIÁ.SSICALTO BRILLO.

Elements metàù.lics (baranes balcó)

- Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms ¿

ciomats), del tipus ÞnocopnR IMPRTMACIÓN eNrroxIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de gS - 4o micres de pel.lícula seca.

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CLASSICALTO BRILLO

Proposta Cromàtica.

Supnrt

Sòcol parament principal a plantabaixa

Parament Principal
Recercats, cantoneres, cornisa, irnposta i lloses
balcó

Flrsteria

Co,lor

rk'lrs l'inlrrrcst.,t

Semalleria
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EsTUDrcRovrÀuc
I PI,ADE COLORDE

FALSET
Fitxa N: r5

Carrer 10 de la
Edifici:

Descrþció i estat actual.

Edificació en la que la façana del carrer de Baix consta de planta baixa, tres alçades i
terrat i la façana de plaça de la Quartera es configurada per a planta baixa i quatre
plantes.

Ia planta baixa ha sigut reformada. La resta del parament princþal, en baix estat de
conservació (fissures i esclebres)es acabat amb un morter de calç i amb un
despejament imitant a carreus; com elements ornamentals té unes bandes de
esgrafiats amb motius florals.

\\
l)

La fusteria en un grau de conservació mig, es acabada en un esmalt de color marró
clar-

Iæs baranes de ferro presenten oxidació i son acabades en color negra.

rlt lr^s Itinlrrrtsil t ePiöäóloa
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EsTuDrcRottaÀrrc
I PI,ADB COLORDE

FAT,."SET

FiüKaN: 15

Carrer de Baix, ro / Plaça de la Quartera

Fdifici:

rL' lr'. I'ilrtrrl r'.
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ESTUDT cRonaÀtrc
I PI,ADECOLORDE

EATSET
FitxaN: 15

Carrer de Baix, ro / Plaça de la Quartera

Edifici:

Resultats analítica.

Proposta dtactuació.

Parament principal (morter de calçl

L'estat actual dels paraments de morter de calç ens obþa a procedir a la reparació de
fissures i escletlres i al sanejament de les zones malmeses, reposició de volums
mitjançant l'aplicació de morter de calç de tþus tradicional, sent necessari el
aconseguir una superffcie amb una planimehia uniforme i amb una textura d'acabat
al existent.

- Un cop perfectament adormit el morter s'aplicarà una capa d'impregnació a un
fixador - consolidant basat amb pigments minerals de silicat de potassi del
tipus PROCOSL FONDO MINERAL, que podrà ser diluit amb aigua a parts
iguals.

- Aplicació d'una primera capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de
potassi del tipus PROCOSIL LISO MDL en el color que s'indica a la proposta
cromàtica.

Aplicació d'una segona capa d'acabat amb pintura mineral de silicat de potassi
del tipus PROCOSI LISO MIX, aconseguint un efecte veladura i en el color
que s'indica a la proposta cromàtica.

L'aplicació de la pintura dels diferents dibuixos que ornamenten la façana serà
del tipus mineral al silicat de potassi i en els colors que slndicaran a la
proposta cromàtica.

Per a tal de protegir el sistema de pintat de la rigorosa climatologia
principalment a I'hivern (baixes temperatures i alta humitat), es aconsellable
la aplicació d'una capa final d'impermeabilitzant basat amb resines de
polisiloxans del tipus DIQIJE FLIIIDO HIDROFTIGANTE BIOCIDA.

rlt l¡'. l'illtulr't
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Fitxa N: 15

Carrer de Baix, ro I Plaça de la Quartera

Edifici:

Elements de fusta amb pintura

Adequació de la fusta actual amb un raspat amb paper de vidre per a tal
d'eliminar les restes de la pintura acfual per una part i per altre preparar la
fusta nova.

- Aplicació d'una capa de fons amb SELI-ADORA IINIVERSAL.

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KILATE CIÁ.SSIC ALTO BRILLO.

Elements metàl.lics lbaranes balcó)

Preparació superficie consistent en un raspat amb raspall de pues d'acer, per a
tal d'eliminar l'òxid existent i les restes de pintura anterior mal adherida.

ESTUDICROUÀTIC
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FALSET

- Aplicació d'una capa d'impregnació anticorrosiva (exempta de ploms t
ciomats), del tipus PROCOFER IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, tenint que
obtenir un gruix de 35 - 4o micres de pel.lícula seca.

- Aplicació de DUES capes d'acabat amb esmalt sintètic reforçat amb resines de
poliuretà del tipus KIIATE CLASSICALTO BRILLO

Proposta Cromàtica.

Su¡rort

Sòeol parament principal a planta ba¡xa

Parament Principal
Recercats, cantoneres, corrrisa, imposta i lloses
balcó

Fusteria

Color

rlr. lts l'il¡tnrcst.l

Seralleria

ePiöäölor.
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8.- EPÍLEG

La qualitat del patrimoni arquitectònic i el seu nivell actual de
conservació demanen una actuació per frenar la deterioració general dels
immobles.

La nostra intenció és que totes les intervencions es beneficirn de les
conclusions d'aquest treball i, per això, demanem una lectura atenta de
les propostes realitzades.

No hi ha prou amb aplicar la carta de colors d'una manera
indiscriminada, maquillant els edificis com si es tractés d'una
escenografia a mida natural.

Cadascuna de les façanes és un document viu. Tota intervenció s'ha
d'afrontar amb rigor, sempre amb una visió global de I'entorn dins del
que es troba i valorant els resultats i la durabilitat en relació amb la
inversió previsible.

És necessari fer un esforç amb el control tècnic de les operacions de
rehabilitació per aconseguir que poc a poc Falset recuperi el cromatisme
que en el passat ha tingut i que es pugui mantenir per molt temps.

Si bé és molt important comptar amb una carta de colors cientìficament
constatada, és necessari convèncer els tècnics, propietaris i aplicadors
per tal de desterrar la idea que qualsevol actuació sobre el patrimoni és
bona. S'ha d'intentar per tots els mitjans millorar el procés constructiu,
recuperar les tècniques originals i aplicar els productes que ofereix el
mercat, sempre en la mesura que sþin compatibles amb els materials
de les velles façanes. D'aquesta manera, cadascuna de les obres
realitzades serà un pas endavant.

Estem segurs que amb I'aplicació pràctica d'aquest estudi el conjunt urbà
de Falset recuperarà el caràcter arquitectònic i cromàtic que I'ha
caracteritzat durant segles.

Juan José Ayuso i Romero
Arquitectura i Color
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