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Peça ceràmica de gran
format per a envans 

Sistema constructiu
d’alt aïllament acústic 

Especialistes en fabricació i instal·lació d’envà ceràmic
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S U P E R E N V À® Avantatges de l’envà ceràmic
de gran format 

* S’accepta una variació de pes d’un 3%

Fàcil col·locació
Peces encadellades per a un encaix perfecte.

Rapidesa
4 peces/m2 contra 10 peces/m2 
de l’envà tradicional, (35-45 m2 / dia / operari)

Planitud
Estalvi en guixos i morters. 
Es pot alicatar directament.

Menys humitats en obra
Gràcies a la seva col·locació amb pasta amb base d’escaiola.

Regates i instal·lacions més fàcils 
La major superfície de les peces permet 
la reducció de les juntes.

Estalvi econòmic
Peça de grans dimensions. Alt rendiment en col·locació, 
estalvi en morters i mà d’obra.

Gran resistència mecànica 
i estabilitat de l’envà 
A l’hora de suportar el seu propi pes i davant accions 
exteriors (empentes verticals, horitzontals, xocs, suspensió 
d’objectes, etc.).

Seguretat en cas d’incendi
Les peces de ceràmica, així com el guix i la cola 
de muntatge, no són combustibles.

Higiene i salut
Satisfà les condicions adequades per garantir 
la higiene i la salut dels ocupants i dels usuaris de l’obra 
de construcció.

Garantia
El gran format compleix totes les normatives actuals 
per a divisòries i extradossats (resistència al foc, tèrmica
i acústica). 
Recollida al CTE com a solució que compleix.
 

Dimensions (cm)

Pes aproximat (kg) *

Unitats / palet

m2 / palet

Unitats / m2

Kg / m2

Certi�cat qualitat

50 x 51 x 5

8,4

80

20

4

34

50 x 51 x 6

10,4

64

16

4

42

50 x 51 x 7

11,7

56

14

4

47

50 x 51 x 7

13,9

56

14

4

56

50 x 51 x 10

15,7

40

10

4

63

50 x 33 x 11

12,1

54

9

6

73
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Alt aïllament acústic
Sistema constructiu d’envans ceràmics 

d’alt aïllament acústic per donar compliment al CTE.

Seguretat contra els robatoris

Construcció sostenible

Aïllament tèrmic

Rendiment econòmic

Aïllament acústic

Resistència a impactes

Resistència mecànica

Resistència a càrregues suspeses

Seguretat contra el foc

Preferència de l’usuari �nal

Deu raons per instal·lar SILENSIS

NOTA

• Requeriment opció simpli�cada DB HR Taula 3.1, 
fàbrica amb bandes elàstiques.

• Dades de EI, U, m i RA extretes del CTE i Catálogo 
Elementos Constructivos o bé obtinguts mitjançant 
assajos de laboratori.

Pes

Mínim 130 kg / m2 
segons Taula 3.2 
del DB HR

130 kg / m2

Aïllament 
acústic dBA

Mínim 54 dBA 
segons 
Taula 3.2 
del DB HR

55,9

Amplada

20 cm

Aïllament tèrmic
U<0,70W/m2K

Particions interiors que 
delimiten unitats de diferent 
ús, zones comunes i mitgeres 
DB HE1

COMPLEIX

Resistència al foc
EI 60

Separacions entre 
habitatges i zones 
comuns  DB SI-1

EI-240

Paret separadora
SILENSIS Tipus 2A

LHDGF 7 + LM4 + LHDGF7 amb bandes 
perimetrals d’EEPS i enguixat 1 cm 
ambdues cares

2 fulles lleugeres amb bandes elàstiques 
perimetrals en ambdues fulles i material 
absorbent en la càmera

PARETS SEPARADORES

Pes

Mínim 65 kg/m2 

segons Taula 3.1 
del DB HR

67 kg / m2

Envans interiors
Separació de recintes dins 
una mateixa unitat d’ús

LHDGF 7 amb banda d’EEPS 
a la base i enguixat 1 cm 
ambdues cares

1 fulla lleugera amb banda 
elàstica a la base

Aïllament 
acústic dBA

Mínim 33 dBA 
segons Taula 3.1 
del DB HR

35

Amplada

9 cm

ENVANS

Tipus 2A Tipus 2B Tipus 1B

PARETS SEPARADORES ENVANS

Banda elàstica

El sistema SILENSIS es troba recollit en l’opció simpli�cada del DB HR del CTE



CERÀMICA BELIANES, S.L.
Ctra. Bellpuig-Belianes, km 6,7
25266 BELIANES (Lleida)

   

   

www.ceramicabelianes.com
info@ceramicabelianes.com
T. 973 330 739  F. 973 331 173    

03 / 2016

Especialistes en fabricació i instal·lació d’envà ceràmic

Peces ceràmiques de primera qualitat 
(certi�cació AENOR) fabricades amb les 
millors argiles.

Un equip humà emprenedor i especialitzat 
amb més de 40 anys d’experiència en el 
sector.

Espectacular fàbrica d’alt rendiment 
equipada amb els darrers avenços 
tecnològics.

Gran inversió en logística per poder satisfer 
els encàrrecs dels clients de forma puntual 
i solvent. 


