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INFORME TÈCNIC

En 2003 presentábamos la línea Ferrorite: Esmaltes antioxidantes, directos sobre óxido.  Fe-
rrorite se ha convertido desde entonces en un referente del mercado y en Pinturas Montó.

Ahora, les presentamos una evolución más en la gama: Ferrorite Acqua Liso. 

Este nuevo producto, se caracteriza por tener las habituales características de nuestro clásico 
esmalte antioxidante Ferrorite:

    Directo sobre óxido: contiene neutralizadores para poder aplicarse directamente.
    Anticorrosivo y Antioxidante: contiene inhibidores de la corrosión, tanto para el  
	 momento	de	la	aplicación	(flash-rust),		como	para	proteger	el	film	de	pintura		 	
 frente a agresiones externas, lluvia, humedad,…
   Sin imprimación: Puede aplicarse directamente sobre metal u acero, incluso oxidado.
   Elevada dureza y resistencia a golpes, ralladuras, agentes atmosféricos,…
  Efectivo y de altas prestaciones
   Ahorra tiempos y costes: Ferrorite hace las veces de pasivador del oxido, imprima 
 ción antioxidante y esmalte de acabado
   Rápido secado

Pero además, es un producto al agua, y esta es su característica más extraordinaria,  porque 
protege y se adhiere  a metales ferrosos como los clásicos esmaltes antioxidantes al disolvente, 
incorporando además  nuevas ventajas derivadas de su naturaleza acuosa:
 
 Aplicación más fácil y segura
 Mínimas emisiones y compuestos orgánicos volátiles
 Sin olores 
 Respetuoso con el medio ambiente.

Como característica diferente, que Ferrorite Acqua se presenta como acabado satinado. Un 
acabado satinado duradero como el de las pinturas al agua, no se matea con el tiempo. Se pre-
senta en blanco, negro, y colores de la carta Ferrorite y ade-
más como bases del Sistema Tintométrico Montomix.

Ferrorite	Acqua	dispone	de	certificado	eficacia	de	corrosión	
realizado en laboratorios homologados e independientes.

Como resumen, Ferrorite Acqua es una revolución en 
el mercado de los esmaltes. Un producto al agua, que se 
puede aplicar directo sobre metal, sin imprimación y sin pe-
ligro de oxidación gracias a su especial formulación. Además 
se puede aplicar directo sobre óxido, neutralizando y adhi-
riéndose perfectamente. Y sobre todo es efectivo y duradero 
como los tradicionales esmaltes antioxidantes al disolvente.

Ferrorite Acqua
“El Agua oxidaba el Metal. Ahora lo
protege”



EDITORIAL

 

	 Constitueix	una	circumstancia	summament	gratificant	per	tots	els	que	fem	possi-
ble	que	aquesta	revista	vegi	la	llum	cada	quatre	mesos,	el	haver	arribat	a	la	publicació	
del	numero	300	de	la	nostra	estimada	Revista Pintors,	coincidint	amb	el	53è	any	de	
la	seva	constitució,	la	qual	va	tenir	la	seva	antecessora	en	el	Butlletí de l’Associació 
de Mestres Pintors de Barcelona, l’any 1930,	amb	la	publicació	mensual	de	72	
números	ininterrompudament	durant	sis	anys,	fins	el	juny	de	1936,	tot	coincidint	amb	
la	guerra	civil	espanyola,	la	qual	va	truncar	la	publicació	del	Butlletí.	

	 Des	d’aquí	m’agradaria	agrair	i	recordar	al	secretari	de	la	Junta	Directiva	de	l’any	
1930,	Sr. Santiago Micas,	del	qual	va	sorgir	la	brillant	idea	de	crear	un	Butlletí	que	
recollís	tots	els	temes	d’interès	per	a	tots	els	professionals	del	ram,	creant	un	nexe	
d’unió	entre	els	components	de	la	professió,	alhora	que	divulgaven	la	seva	obra	social.		
Haurien	de	transcorre	24	anys,	per	a	que	l’Associació	de	Mestres	Pintors	de	Barce-
lona,	contés	novament	amb	una	publicació.	Corria	el	mes	de	gener	de	1961	quan	
va	sortir	a	la	llum	el	primer	numero	de	la	que	és	l’actual	Revista	Pintors,	i	que	avui	
compleix	300	números	editats	ininterrompudament.
Molts	 han	estat	 els	 temes	 tractats	 i	 els	 esdeveniments	que	 s’han	 viscut	 de	 rere-
fons	en	cinquanta	tres	anys	d’història,	però	sempre	s’ha	volgut	conservar	l’esperit	
d’aquells	primers	fundadors	de	la	Revista	els	quals	la	crearen	com	a	eina	per	a	que	
fes	possible	la	unió	de	tots	els	professionals	pintors	i	la	bona	relació	entre	tots	ells,	
amb	la	voluntat	d’ajudar-se	els	uns	als	altres.	

	 És	per	a	mi	un	plaer	que	hagi	coincidit	amb	l’edició	d’aquest	numero	300	de	la	
Revista,	la	meva	reelecció	com	a	president	del	gremi.	Des	d’aquestes	línies	i	com	a	
empresari	i	professional	pintor	que	he	estat	des	de	fa	cinquanta	anys,	i	coneixedor	
dels	problemes	del	dia	a	dia	dels	pintors,	he	treballat	i	seguiré	fent-ho	amb	il.lusió,	
compromís	 i	amb	 la	meva	màxima	honestedat	 i	bones	 intencions,	amb	plena	de-
dicació	i	amb	el	suport	de	molts	de	tots	vosaltres.	Podeu	estar	segurs	que	com	a	
president	al	capdavant	d’un	gremi,	amb	la	responsabilitat	que	això	comporta,	seguiré	
treballant	per	a	que	els	socis	pintors	tinguin	en	el	gremi	la	seva	casa,	on	poder	trobar	
servei	en	tot	el	que	necessitin.	
Des	de	la	Junta	Directiva	seguirem	treballant	per	a	la	lluita	contra	l’economia	sub-
mergida,	la	formació	professional,	la	col.laboració	amb	d’altres	gremis	afins	al	nostre,	
i	seguirem	potenciant	els	cursos	de	l’Escola	Taller,	mantenint	les	relacions	institucio-
nals	amb	Entitats	i	Federacions	afins,	i	estudiant	com	millorar	els	serveis	que	oferim	
actualment	als	associats.	

Com	sempre	us	recordo	que	estic	a	la	vostra	disposició	per	a	qualsevol	suggeriment	
que	pugui	ser	d’interès	comú	per	a	tots	els	associats	del	gremi.

Rebeu	una	cordial	salutació,

Antonio	Peña
President	









El servicio de asesoramiento Línea Prevención 
cumple diez años de funcionamiento, con más 
de 30.000 consultas resueltas en materia de 

seguridad y salud
Coincidiendo con su décimo aniversario, la Fundación Laboral de la Construcción ha renova-
do la web lineaprevencion.com, con un nuevo diseño y una estructura más ágil y dinámica

El portal de referencia en materia de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción, 
Línea Prevención, que ofrece asesoramiento gratuito, principalmente a profesionales y empresas 
del sector, cumple diez años este mes de junio. El servicio Línea Prevención está compuesto por el 
portal www.lineaprevencion.com y el teléfono gratuito 900 20 30 20, y permite acceder de manera 
rápida y sencilla a información de relevancia sobre prevención de riesgos laborales en las obras de 
construcción.

Durante esta década de funcionamiento ha atendido cerca de 26.000 consultas vía telefónica y casi 
5.000 consultas por correo electrónico, resueltas y atendidas todas ellas por técnicos de la Funda-
ción Laboral especializados en seguridad y salud laboral.

Coincidiendo con su décimo aniversario, la Fundación Laboral ha renovado la web lineaprevencion.com, 
con un nuevo diseño y una estructura más ágil y dinámica así como nuevas secciones. El objetivo de este 
rediseño ha sido aunar todos los servicios en materia de prevención de riesgos laborales que la Fundación 
Laboral ofrece a las empresas y profesionales del sector de la construcción, desde la información sobre el 
nuevo servicio Gesinprec, que permite a las empresas realizar la gestión integrada de la prevención en las 
obras de forma colaborativa, hasta los Centros de Prácticas Preventivas (CPP), además de integrar toda la 
videoteca de la antigua lineaprevenciontv.com, constituida por 70 vídeos.

Cabe destacar que, en el último año, la web lineaprevencion.com ha recibido más de 33.000 visitas 
y ha registrado cerca de 100.000 páginas vistas.

Sr. Emilio Gómez, 
Gerent de la Fundación 
Laboral de la Construc-
ción Catalunya.

ACTUALITAT
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Los temas más solicitados en las consultas a Línea Prevención

La tipología de las más de 30.000 consultas recibidas entre el teléfono y el correo electrónico ha 
sido muy diversa, aunque los temas más habituales han sido los siguientes:

-Cuestiones de carácter técnico relativas a las medidas preventivas a aplicar ante las distintas 
situaciones que se producen en la actividad diaria: equipos de trabajo, desarrollo de los procesos 
constructivos, protección contra las caídas de altura, medios de protección colectiva y equipos de 
protección individual, derechos y obligaciones de los agentes del sector.

-Aspectos relacionados con la gestión de la prevención de riesgos laborales.

-Aplicación de la normativa sobre seguridad y salud laboral en general, y sobre el sector de la cons-
trucción en particular. Cabe destacar las consultas asociadas a: las disposiciones contenidas en el 
Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción; la aplicación de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y su reglamento de desarrollo; y las disposiciones, tanto de seguridad 
y salud como en materia de formación preventiva, contenidas en el Convenio General del Sector de 
la Construcción; la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), etc.

-Figuras y organismos relevantes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: recurso pre-
ventivo; coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; delegados 
de prevención; autoridad laboral; Inspección de Trabajo y Seguridad Social; etc.

-Requisitos de carácter documental.

-Cuestiones relativas a prevención de riesgos laborales aplicables a los trabajadores autónomos.

-Normativa sobre prevención de riesgos laborales de carácter transnacional.

-Publicaciones, proyectos y herramientas informáticas elaboradas por la Fundación Laboral de la 
Construcción.

Para más información: htth//www.lineaprevencion.com
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FEPIC INFORMA

SORTIR DE LA CRISI AMB 
LA CONSTRUCCIÓ
BARCELONA, 9 D’ABRIL DE 2014

El president del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, Sr. Antonio Peña, en representació 
de la FEDERACIÓ DE GREMIS DE PINTORS DE CATALUNYA, FEPIC, va signar juntament amb 15 
entitats representatives del conjunt  del sector de la Construcció a Catalunya, el manifest “SORTIR DE LA 
CRISI AMB LA CONSTRUCCIÓ”, en un acte de suport al sector fent una crida a la ciutadania i al conjunt 
dels poders públics per recordar la importància que té aquest sector per a la recuperació econòmica i social 
del nostre país.
L’acte  tingué lloc el dimecres 9 d’abril, i els ponents de la jornada foren els senyors:
Sr. Josep Maria Gardeñas
President acctal. de la Confederació Catalana de la Construcció
Sr. Alfredo Cabeza Bertoa
Secretari General de la Federació de Construcció i Fusta de
Comissions Obreres de Catalunya – FECOMA-CCOO
Sr. Joaquín Osorio Montejo
President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i
Comarques
Sr. José García Fernández
Secretari General de la Federació del Metal, Construcció i Afins de
UGT Catalunya –MCA – UGT
Sr. Francesc Boixadós Bertran
President de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Tots ells van coincidir en senyalar que la intervenció de l’Administració és decisiva. L’acte va finalitzar amb la 
lectura del Manifest, i seguidament va estar signat per les 16 entitats empresarials representatives del sector de 
la Construcció de Catalunya, entre elles la FEPIC. El manifest demana a les administracions catalanes i estatals 
que inverteixin un total de 7.200 milions d’euros entre aquest any i el 2016 per frenar la crisi al sector, la pro-
ducció del qual ha caigut un 66% en els últims quatre anys i es preveu que ho faci entre un 6% i 7% aquest 
any. També estima que la inversió pública que reclamen per a aquest any pot generar 27.414 llocs de feina i un 
retorn fiscal de 1.116 milions d’euros; xifres que ascendeixen a 36.552 llocs de feina i 1.488 milions el que ve, 
i a 45.690 i 1.869, respectivament, el 2016.
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INFORME TÈCNIC

Pinturas Blatem conecta con el fu-
turo a través de Mixology, su nuevo 
colorante de última generación 

La evolución constante y el esfuerzo por renovar el mercado son los sellos de cali-
dad de la empresa valenciana Pinturas Blatem. Este año han demostrado hasta qué 
punto están comprometidos con la innovación al presentar Mixology, un colorante 
revolucionario que permite trabajar tanto con pinturas al agua como con esmaltes 
sintéticos. Unas propiedades que lo convierten en un producto único en el mundo. 

Mixology es un cambio radical que va a revolucionar las máquinas 
tintométricas permitiendo preparar, en un mismo sistema, pinturas al 
agua y esmaltes sintéticos en base de disolvente. Desarrollado íntegra-
mente por la empresa valenciana Pinturas Blatem, su creación se 
ha basado en la necesidad de dotar a los puntos de venta de mayor 
versatilidad a la hora de proporcionarle al cliente las mezclas de color 
que necesita. Además, en la coyuntura actual de contención del gasto 
en la que nos encontramos, este fabricante de pinturas quería contri-
buir a que los profesionales pudiesen beneficiarse de un sistema más 
eficiente que les ayudase a reducir sus costos, obteniendo un Siste-
ma Universal de colorantes pero al precio de los colorantes al agua. 
Mixology es esto y es mucho más. Los dieciséis colorantes que 
en estos momentos se están fabricando, junto a las bases exclusi-
vas –blanca, media y transparente– ofrecen una amplísima carta de 
colores. Además incorporan la ventaja de que, gracias a las mejoras 
técnicas que incluye el producto, se obtiene con ellas una pintura 
con un elevado poder de cubrición que incrementa sensiblemente el 
rendimiento del producto. Y esto, obviamente, repercute en un ahorro 
considerable tanto para el punto de venta como para el profesional. 

Alta tecnología
Sin embargo Mixology tiene otra ventaja importante en cuanto a su rendi-
miento. Al ser un producto desarrollado íntegramente por el departamento 
de I+D+i de Pinturas Blatem cuida especialmente aspectos como la preci-
sión en las dosificaciones. La principal ventaja de esto es que las mezclas 
ganan en exactitud gracias a una perfecta repetición del color seleccionado. 
Son, también, pigmentos altamente compatibles con las bases que fabrica 
la empresa de modo que el problema de los reclamos de color desaparece. 
Su precisión, y su novedosa tecnología, hacen de Mixology un producto de 
una extraordinaria solidez lo que permite realizar colores no sólo para inte-
riores, también pueden prepararse con esta tecnología productos para fa-
chadas que se benefician de su excelente rendimiento.
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Estas características convierten a Mixology en uno de los productos más revolucionarios de todos los que ha 
creado el departamento de I+D+i de Pinturas Blatem, sin duda uno de los principales puntales de esta empresa va-
lenciana. Y es que, tal y como afirma su Presidente, José Luna, “dentro de nuestras posibilidades, siempre queremos 
estar de los primeros, así que hemos aplicado la tecnología al desarrollo y la mejora de varios de nuestros productos. 
Se trata de un lanzamiento absolutamente novedoso. No existe en el sector ningún producto de características simi-
lares ya que Mixology posee algunas características que lo convierten en un producto único:
-Ahorro: Al tratarse de colorantes universales de fabricación propia, son capaces de producir casi cualquier color a 
un precio muy competitivo. 
-Versatilidad: se trata de un colorante que permite teñir todo tipo de productos, tanto las pinturas al agua como 
las de base de disolvente. 
-Precisión: El sistema permite dosificaciones más precisas y exactas gracias a su especial formulación.
-Solidez: Mixology utiliza pigmentos de máxima resistencia a las inclemencias meteorológicas y a los rayos ultravio-
leta lo que le permite realizar colores para exteriores con una solidez excelente. 
-Cubrición: Las formulaciones, al igual que los colorantes, están optimizadas para obtener la mayor capacidad de 
cubrición posible a un precio muy competitivo. 
-Compatibilidad: Al tratarse de colorantes totalmente compatibles con las bases de Pinturas Blatem se evita el 
problema de las reclamaciones de color. 
Hay otros aspectos que también resultan muy relevantes a la hora de convertir Mixology en el producto único 
que es. Sin ir más lejos, sus características lo convierten en una solución ideal para reducir algunos de los problemas 
frecuentes con los que se encuentra el profesional de las pinturas:
-Reduce la necesidad de contar con stocks: al contar con un solo sistema de colorantes Pinturas Blatem ha 
logrado producir multiples opciones de pintura al mejor precio y con un colorido amplio que, además, es muy sólido 
en exteriores de manera que se reduce la necesidad de contar con varios sistemas de mezcla de color en el punto 
de venta. 
-Reducción de problemas: el hecho de que todo proceso de control, fabricación y formulación esté integrado en 
el proceso de producción de Pinturas Blatem evite que se produzcan errores y problemas de color con estas pinturas. 
-Menor contaminación: El reducirse casi totalmente el uso de Componentes Orgánicos Volátiles (COV) y evitar el 
uso de plomo, Mixology se convierte en uno de los productos del sector más respetuosos con el medio ambiente. 
Todas estas características hacen de Mixology una revolucionaria apuesta de Pinturas Blatem para 
este año que, además, se beneficia de la larga trayectoria de la empresa en investigación y desarrollo. 
Una trayectoria que les ha permitido trabajar con la tecnología más avanzada del sector.

   Sobre Pinturas Blatem:

Pinturas Blatem nace en 1960 y se desarrolla, principalmente a partir de la adqui-
sición por parte de su propietario actual, José Luna, en 1977 sobre el compromiso 
con el cliente, la innovación, la calidad y la evolución constante. 
En 2000 PINTURAS BLATEM instaura un nuevo Sistema Tintométrico Industrial 
(STI) que permite la fabricación just in time. Al año siguiente, la empresa consigue 
revolucionar el mercado de las pinturas con su línea de FRAGANCIAS de pinturas 
con aroma.

En 2002 finaliza el proceso de ampliación de parte del negocio a través de la ad-
quisición de nuevas tecnologías para la división industria. Actualmente, gracias al 
gran avance tecnológico implementado desde sus laboratorios, PINTURAS BLATEM 
desarrolla su amplio abanico de productos con colorantes propios, con presencia en 
más de 20 países y manteniendo su capital 100% privado.
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Del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2014
www.expoquimia.com
www.eurosurfas.com

www.equiplast.com

Els tres salons se celebren simultàniament al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona

Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast evolucionen per tal 
de convertir-se en el futur World Chemical Summit 
Del 30 de setembre al 3 d’octubre, Barcelona tornarà a ser la capital mediterrània de la 
química aplicada amb la celebració simultània d’Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast, sa-
lons que reuniran al  recinte de Gran Via de Fira de Barcelona l’oferta comercial, tècnica i 
científica de tres indústries fonamentals per al desenvolupament del benestar de la socie-
tat actual.  Aquesta edició marca un punt d’inflexió en la seva trajectòria amb l’objectiu 
d’ampliar el seu horitzó internacional durant els pròxims deu anys i convertir-se en el futur 
World Chemical Summit en què es donin cita ciència i indústria a nivell mundial.

Per aconseguir aquest ambiciós objectiu, la materialització del qual es preveu per a l’any 2023, 
l’organització dels tres salons ha dissenyat un pla estratègic que es resumeix en la Fórmula WICAP 
(World, Investment, Cooperation, Application, Project). Amb la seva implementació, pretén incre-
mentar el grau d’internacionalització, connectar ciència i indústria i atraure inversions estrangeres i 
projectes que s’estiguin desenvolupant a qualsevol país per tal de ser presentats, en exclusiva, als 
expositors que participin a Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast. D’aquesta manera, els tres salons 
evolucionaran per convertir-se en el World Chemical Summit, un nou esdeveniment de referència 
mundial en els sectors químic, del plàstic i del tractament de superfícies. 
La directora dels tres salons, Pilar Navarro, afirma que “aquest replantejament respon a una profunda 
anàlisi que ens porta a trencar amb el paradigma tradicional per així fer-nos més internacionals, ja que els 
mercats són globals i no d’àmbit local”. 
Navarro assegura que “el procés de transformació de la Trobada de la Química Aplicada del Mediterrani 
en el World Chemical Summit es vol recolzar en el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, que ha 
apostat per la investigació i la innovació com a eines per aconseguir major competitivitat”. “És per aquest 
motiu –diu la directora d’Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast- que mirem cap al futur, tenint en compte que 
els nostres salons se celebren cada tres anys, per aconseguir-ho”. 
Pilar Navarro considera que “la fortalesa de la marca Barcelona i el prestigi de Fira de Barcelona, com es 
posa de manifest amb la celebració del Mobile World Congress o la nominació de la ciutat com a Mobile 
World Capital, en fan ser optimistes a l’hora de poder assumir aquest repte”.
Els tres salons, que des de l’any 2005 se celebren al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, tornaran a 
aplegar les empreses líders de cadascun del seus sectors i presentaran un complet programa de congres-
sos, seminaris, jornades i conferències.
Cites com les XIV Jornades d’Anàlisi Instrumental, el XIII Congrés d’Enginyeria Química del Mediterrani 
en el marc d’Expoquimia, el I Congrés SPE Nanotec que reunirà centenars d’enginyers especialitzats en 
plàstics del tot el món a Equiplast o el VIII Congrés Eurocar a Eurosurfas posen de relleu la importància 
del programa científic. 

Major exportador
Una vegada més, Fira de Barcelona mostra el seu suport a un sector, com el químic, estratègic per a 
l’economia del país. Compost per més de 3.000 empreses, el sector químic espanyol compta amb una 
xifra anual de negoci de 55.000 milions d’euros, genera el 11,5% del Producte Industrial Brut, i crea més 
de 500.000 llocs de treball directes i indirectes a Espanya. El sector químic és el major exportador de 
l’economia espanyola, amb unes vendes en mercats internacionals de 28.000 milions d’euros, i el primer 
inversor en R+D+I.
La primera edició d’Expoquimia va tenir lloc l’any 1965. L’any 1984, Expoquimia es va començar a celebrar 
conjuntament amb Eurosurfas, el Saló Internacional de la Pintura i el Tractament de Superfícies. Tres 
anys després, al 1987, Equiplast, el Saló Internacional del Plàstic i el Cautxú, s’hi va sumar a aquests dos, 
donant forma des de llavors, i de manera ininterrompuda cada tres anys, a la celebració de la Trobada de 
la Química Aplicada del Mediterrani.



ESCOLA TALLER

15

CURS D’ESTUC A
LA CALÇ SINTÈTIC

DEL 14 AL 29 DE MARÇ                     PROFESSOR: ALBERT MURTRA      
30 HORES

La calç és i ha estat un dels materials
més utilitzats en la construcció i per a la

realització de morters en particular.

Les seves qualitats són ben conegudes per a tots: acabat estètic,
transpirabilitat, duresa en el temps, etc. El morter de calç, additivat amb

sorra de riu per a la realització de referits base, així com amb pols i sorres
de marbre per a la realització de treballs d’estuc més elaborats, necessita una

base mineral i absorbent per a la seva adherència. Si apliquéssim el morter de calç
sobre un fons no absorbent i llis, aquest no s’adheriria i cauria. Així doncs, un morter
de calç no s’adherirà a sobre del Pladur ni a sobre d’un emblanquinat, i si la paret es
troba  pintada amb pintures plàstiques i sintètiques, serà impossible la feina.

Aquí és on tenen cabuda els ESTUCS DE CALÇ SINTÈTICS. Existeixen 2
mètodes d’actuació dels morters sintètics:

1. Com a capa intermèdia per a poder acabar els treballs amb morters 100%calç.

     2. Com a morters d’acabat que imiten, sobre tot i molt correctament, l’estètica
de la calç. Les qualitats també, sempre que

siguin aplicats sobre suports minerals.
La matèria prima és també calç de llarg estacionament

ajudada amb additius i resines que la fan aplicable amb menors
grossors que la 100 % natural. També els àrids que s’utilitzen

acostumen a ser de menor granulometria



PROGRAMA
DEL CURS:

Teoria de la calç, història i materials. Expli-
cació del treball del curs, fórmules i mate-
rials presents en el  mercat.
 
Preparació de plaques amb acabat grasello 
de calç.
 
Preparació de plaques de referit venecià. 
Fabricació pròpia de referit venecià (marmo-
rino fons).
 
Acabat de plaques preparades amb referit 
venecià amb diversos acabats i materials.
 
Acabat de plaques amb calç natural (no sin-
tètica).
 
Preparació de parets de l’escola per a termi-
nació amb calç.
  
Utilització d’eines.
 
Plantejament de sòcol en grossor de 5mm .
Fabricació pròpia de lliscats de calç sintètica.   
Acabat de parets de l’escola. Envernissat i 
encerat de plaques acabades.
 
Acabat de sòcol amb greca raspada. Possible 
pràctica d’estuc al foc.
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El professor va 
donar als alumnes 
unes fórmules per a 
que, amb una mica de 
valentia, s’atrevissin a 
fabricar ells mateixos 
els materials.

EL CURS HA ESTAT SUB-
VENCIONAT PER LA 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT LLUC DELS MES-
TRES PINTORS



AQUEST CURS HA TINGUT COM A FINALITAT EL 
QUE ELS ALUMNES ES FAMILIARITZIN AMB LA 
CALÇ COM A MATERIAL NOBLE I DÒCIL, I QUE 
SIGUIN CAPAÇOS D’USAR-LA SOBRE QUALSEVOL 
SUPORT JA SIGUI MINERAL O NO

A l’esquerra veiem al grup 
d’alumnes juntament amb 
el professor del curs, Sr. 
Albert Murtra i el president 
del gremi, Sr. Antonio Peña, 
el dia del lliurament dels 
diplomes acreditatius del 
curs.
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L’acte empresarial reivindicatiu Diguem prou 
va reunir més de 1.400 empresaris i autònoms

El passat 19 de març de 2014, la Junta Directiva del Gremi, juntament amb un grup d’associats, van assistir a 
l’Acte DIGUEM PROU, organitzat per PIMEC.

• El suport va estar massiu i més de 220 gremis i associacions de Catalunya, entre ells el Gremi d’Empreses 
de pintura de Barcelona i Comarques, i de la resta de l’Estat espanyol s’adheriren a la iniciativa. 

• L’acte, celebrat al Palau de Congressos de Barcelona, també va servir per presentar el Manifest de les 
pimes i dels autònoms, elaborat a partir de les més de 300 propostes empresarials que ha rebut PIMEC. 

• El document del Manifest ha rebut un ampli suport i va estar aprovat pels assistents a l’acte “Diguem prou”. 

 L’acte empresarial reivindicatiu “Diguem prou”,  organitzat per PIMEC, va reunir més de 1.400 empre-
saris i autònoms i va comptar amb el suport de més de 220 gremis i associacions. El teixit empresarial català va 
estar ben present a l’acte, però també el de la resta de l’Estat espanyol.

 El Palau de Congressos de Barcelona va ser l’escenari de les reivindicacions dels empresaris i autònoms, 
que van deixat palès el seu malestar i van exigit canvis rotunds i immediats.

 El president de PIMEC, Josep González, va assenyalar que “ens trobem avui aquí en una jornada his-
tòrica que no repetíem des del març del 2009, quan molts de nosaltres vàrem anar a Madrid per presentar els 
nostres greuges i propostes al Congrés dels Diputats. Com en aquella ocasió, creiem que ara també ha arribat el 
moment d’alçar la nostra veu per a fer-nos valer davant els poders públics i la societat en general”.

 L’any 2007 Catalunya tenia 535.000 pimes que ocupaven més de dos milions de persones. Avui dia en 
queden 470.000 que ocupen al voltant de 1.650.000 treballadors. Per tant, en el llarg i tortuós camí de la crisi hem 
perdut 65.000 empreses. D’aquestes, 47.190 empreses eren de Barcelona, 6.630 de Girona, 4.875 de Lleida i 
6.305 de Tarragona. Es tracta d’una mortaldat proporcional que s’ha donat també a la resta d’Espanya.
Per això, durant l’acte es varen denunciar els augments en els costos de la Seguretat Social, les polítiques erràti-
ques i els augments dels preus de l’energia, la creixent pressió fiscal, la manca de crèdit i el seu elevat cost, les 
contínues i reiterades inspeccions de tot tipus i les traves administratives.

Manifest de les pimes i dels autònoms
L’acte també va servir per presentar el Manifest de posicionament de les pimes i dels autònoms, el qual s’ha 
confeccionat a partir de les més de 300 propostes empresarials que PIMEC ha rebut, a través del seu web, 
en les darreres setmanes.

Aquest document, que ha rebut un ampli suport i va estar aprovat pels assistents a l’acte “Diguem 
prou”, s’ha fet arribar al Govern central i al de la Generalitat perquè prenguin consciència real que mol-
tes de les mesures aprovades en els darrers temps alenteixen la sortida de la crisi, impedeixen generar 
ocupació i frenen el progrés del nostre país.

Més informació a www.pimec.org
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SEGUIMENT DE L’ACTE DIGUEM PROU
Barcelona, 21/5/2014

PIMEC aconsegueix el compromís del ministre d’Hisenda per 
posar en marxa les propostes del manifest Diguem prou

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, 
s’ha compromès amb Josep González, president de PIMEC, i amb 
Antoni Cañete, secretari general i president de la Plataforma Multi-
sectorial contra la Morositat (PMcM), a posar en marxa mecanismes 
per fer efectives les propostes de PIMEC recollides en el manifest 
“Diguem prou” i que són de la seva competència. Així ho van acordar 
a la reunió del passat dimecres, 21 de maig, celebrada a la delegació 
del Govern a Barcelona, en la qual també es va pactar la creació d’una 
Comissió de Treball Ministeri-PIMEC que entrarà en funcionament en 
un termini màxim de tres setmanes i en què participaran, de forma 
activa, tècnics de la patronal.

En aquest sentit, el ministre Montoro es va comprometre amb PIMEC, 
en el marc de la reforma tributària, a baixar la pressió fiscal efectiva 
de les pimes. També va reconèixer que cal garantir una millora en el 
flux del crèdit per al finançament de les pimes i de projectes empre-
sarials viables, així com pel que fa a facilitar l’arribada efectiva dels 
recursos del BCE i d’altres institucions financeres europees. Reconeix 
que la mesura del criteri de caixa del pagament de l’IVA no ha fun-
cionat com s’esperava, per la qual cosa s’estan estudiant possibles 
solucions per a un millor funcionament. També, i entre altres temes 
tractats, va garantir que es tindran en compte les pimes en la con-
tractació pública.

Hisenda imposarà dures sancions per a les grans empreses 
moroses

El Consell de Ministres va aprovar el passat divendres 23 de maig la 
reforma de Llei de Societats de Capital, que inclou un primer capítol 
de les mesures contra la morositat de les grans empreses. El primer 
pas suposa que les societats hauran de publicar a les seves memòries 
i a les seves pàgines web quin és el termini mitjà dels seus pagaments 
a proveïdors. Si el període excedeix el màxim establert en la norma-
tiva de morositat, les societats estaran obligades a explicar quines 
mesures i instruments adoptaran per anar reduint el període mitjà per 
tal que s’adapti al màxim legal permès.

A partir d’aquí, la patronal espera que es tiri endavant el règim sancio-
nador amb la màxima celeritat, tal com va acordar el Ministeri d’Hisenda 
amb PIMEC i la PMcM en l’esmentada reunió. Es tracta d’una reivindica-
ció històrica, recollida al manifest “Diguem Prou”, que ajudarà a millorar 
la situació de moltes pimes i autònoms.

El Govern central ha inaugurat així el mecanisme per acabar amb 
aquesta xacra, que ha col·locat Espanya al capdavant dels terminis de 
pagament a Europa i ha provocat el tancament d’un terç de les 500.000 
empreses que han desaparegut des de l’inici de la crisi.

Barcelona, 7 d’abril de 2014

La Generalitat i PIMEC creen una co-
missió de seguiment dels greuges ex-
posats en el diguemprou
Arran de l’acte “Diguem Prou”, PIMEC es 
va reunir amb representants de la Genera-
litat per exposar els greuges que ha recollit 
durant aquests últims mesos, analitzar les 
propostes de millora redactades al Manifest 
aprovat per unanimitat durant l’acte reivindi-
catiu del 19 de març, i instar el Govern a ac-
celerar el procés de reformes per ajudar les 
pimes a sortir de la crisi econòmica. D’entre 
els greuges dels empresaris destaquen les 
excessives normatives mediambientals, el 
zel en les inspeccions i les traves adminis-
tratives, ja que sovint hi ha duplicació entre 
les diverses administracions.

A la reunió van participar Artur Mas, presi-
dent de la Generalitat; Francesc Homs, con-
seller de Presidència; Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació; Jordi Baiget, secreta-
ri del Govern; Josep González, president de 
PIMEC; Alejandro Goñi, president de PIMEC 
Comerç; Miquel Camps, president de PIMEC 
Joves Empresaris; i Antoni Cañete, secreta-
ri general de PIMEC. Es va acordar que la 
patronal participi en la redacció de la llei ca-
talana de simplificació administrativa, amb 
què es pretén reduir la burocràcia que su-
porten les empreses, aportant-hi les seves 
recomanacions. A més, ambdues parts van 
decidir crear una comissió de seguiment de 
les demandes i propostes dels empresaris, 
integrada per membres de l’executiu català 
i de PIMEC, per tal de seguir de prop els 
avenços que s’aniran introduint.

Josep González, president de PIMEC, ha 
agraït la resposta ràpida de la Generalitat, 
que va convocar la reunió l’endemà de l’acte 
reivindicatiu empresarial, però ha destacat 
que “no estarem satisfets fins que no veiem 
resultats”.
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ESCOLA TALLER

CURS DE DAURAT i 
POLICROMAT
Del 31 de març al 30 d’abril 2014
Professor: M.ª José Gracia



PROGRAMA  DEL CURS
Introducció al daurat i els seus materials

Daurat a l’aigua: or fi, or fals (daurat brunyit)
Daurat al mixtió: or fals i plata (daurat mat)

Sistemes alternatius actuals per daurar: or transfer
Policromat. Pàtines i veladures

Objectius del curs

Els alumnes obtindran nocions bàsiques dels materials i eines utilitzades per daurar
i dels diferents procediments de dauradura.

Realitzaran practiques per tal de conèixer el funcionament
i resposta dels materials:

Preparació de la fusta amb la tècnica tradicional
Encolat i enguixat. Embotit amb estuc
Aplicació del bol per daurar a l’aigua

Preparació per daurar al mixtió
Dauradura amb or fals i plata

Aplicació de pàtines

Durada del curs: 42 hores
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Durant el mes d’abril passat es va realitzar a l’Escola Taller del gremi, un curs d’introducció 
al daurat. 

L’objectiu del curs era que els alumnes obtinguessin nocions bàsiques dels materials i eines utilitzats 
per daurar i dels diferents procediments de dauradura.

La durada del curs va ser de 42h, en les que els alumnes van aprendre nocions de daurat a l’aigua, 
al mixtió i policromat. Van poder apreciar les diferencies entre els diferents materials i la manera de 
treballar-los, la dificultat de l’or fi respecte a l’or fals, i la del or fals en llibret respecte a l’or transfer.

Amb els treballs pràctics realitzats de manera individual van aprendre: a preparar el suport (fusta) 
amb la tècnica tradicional, enguixar, l’embotit amb estuc, la aplicació del bol per daurar a l’aigua, la 
preparació per daurar al mixtió, dauradura amb or fals i plata i aplicació de pàtines.

A banda d’això, els alumnes assistents van realitzar un treball en equip sobre una de les parets de 
les aules. 

El treball va consistir en la reproducció sobre el mur d’un quadre del pintor Gustav Klimt, “El petó”. 
Aquesta obra els va permetre aplicar tots els coneixements apresos i experimentar amb materials 
com l’or i la plata transfer, i diferents materials de policromat.
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A les fotogradies següents podem apreciar el 
laboriós procés del mural, reproducció del quadre 
“El Petó” (1907-1908) del artista austríac Gustav 
Klimt, que els alumnes del curs de daurat i policro-
mat han realitzat a una paret de l’Escola Taller del 
Gremi. 
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La imitació  de marbre està considerada tota una excel.lèn-
cia dins del mon de la pintura decorativa.

La intenció d’aquest curs una vegada finalitzat és que puguem 
reconèixer i imitar la noblesa d’aquest material, mitjançant tèc-
niques tradicionals de pintura decorativa tant a l’aigua com a 
l’oli, i així poder oferir un ventall de possibilitats i recursos tant a 
decoradors, arquitectes,dissenyadors etc.

Els curs s’ha realitzat seguint una mica la metodologia tradicio-
nal, estudiant les  característiques pròpies de cada marbre i la 
formació geològica, és a dir, estudiant el seu color, el seu dibuix 
característic, els minerals que el composen, la seva comercialit-
zació, etc.

Tot mitjançant  tècniques tradicionals i artesanals dins del mon 
de la pintura decorativa, des del seu inici i la seva preparació fins 
el acabat pictòric i la seva protecció  final.

CURS D’IMITACIÓ 
DE MARBRE

  DEL 16 DE MAIG AL 7 DE JUNY DE 2014
  40 HORES
  PROFESSOR: DAVID AGUILAR
  SUBVENCIONAT PER LA FUNDACIÓ PRIVADA
 SANT LLUC DELS MESTRES PINTORS
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Durant aquest curs hem pogut veure els diferents tipus de tècniques i exercicis que es realitzen per po-
der fer una imitació amb totes les seves característiques, des del fons amb la seva preparació  amb un 
esmalt de color, passant per les diferents fases de treball, esponjat, traçat de vetes i efectes de diferents 
intensitats tot mitjançant tècniques diferents, tant a l ‘aigua com a l’oli. També hem conegut les eines que 
s’ utilitzen, des d’una simple esponja marina i un pinzell,  fins a eines especials per a tal feina, intentant 
recuperar així aquest noble art que data d’una tradició  mil.lenària.
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Varem escollir per aquest curs uns dels marbres més populars que existeixen per antonomàsia, per diver-
ses raons: poder reconèixer a primera vista els marbres més populars, saber apreciar la seva elegància i 
la seva noblesa i desprès buscar  les tècniques més efectives per a poder realitzar “aquest engany”. Els 
marbres que hem imitat han estat: GRIOTTE D’ITÀLIA, BLANC VEINÉ, CERFONTAINE, MARBRE DE BRE-
TXA BLAVA, NEGRE MARQUINA i VERD MAR.

28



  

 

 
 
 

 
 

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
                       

 
 
 
 

          

  
 
 
 

ACTUALITAT

37



30

INFORME TÈCNIC
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25a DIADA DEL PINTOR CATALÀ
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

24 DE MAIG DE 2014

 La 25a Diada del Pintor Català ha estat enguany organitzada pel Gremi de Pintors de Tarrago-
na-Terres de l’Ebre. La trobada dels Gremis va tenir lloc a les 9.30 hores del matí al restaurant Casa Felix 
de Valls, on els presents van gaudir d’un esplèndid esmorzar. Seguidament ens vàrem desplaçar a l’Espluga 
de Francolí, on varem visitar les Coves de l’Espluga, integrades per dues cavitats, la cova de la Vila i la 
cova de la Font Major, les quals transcorren just pel subsòl de l’actual casc urbà i daten de més de 40.000 
anys d’antiguitat. Per les seves dimensions, és la setena cova mes llarga del mon, i s’han realitzat diverses 
troballes arqueològiques que certifiquen la presencia humana des del Paleolític Mitjà.
 
Acabada la visita a les coves, ens traslladarem a la fabrica d’ Especialitats Cobo, on la família Cobo, integrada 
per l’avi, fills i nets es dediquen a la elaboració i producció de galetes i dolços artesans des de l’any 1955. 
Tota la generació ens va oferir una visita guiada a la fabrica on varem degustar els magnífics productes ar-
tesans, entre ells els famosos carquinyolis.

FEPIC INFORMA
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La jornada va acabar amb un dinar de germanor al Restaurant Casa Felix de Valls, on el 
president del gremi de Tarragona-Terres de l’Ebre, Sr. Antoni Castro va dirigir unes pa-
raules d’agraïment als assistents, i va efectuar un sorteig entre tots els pintors assis-
tents de productes de pintura cedits pels proveïdors del Gremi de pintors de Tarra-
gona. A continuació els presidents dels diferents gremis, Sr. Paulí Fernández, Antonio 
Peña i Miquel Àngel Soro, president de la Federació de Gremis de Pintors de Catalun-
ya, FEPIC, també van dirigir unes paraules a la concurrència, emplaçant als presents a 
una cargolada el proper any a Lleida, amb motiu de la 26a Diada del Pintor Català.
 
 Moltes gràcies a tots per la vostra assistència  a aquesta agradable reunió, que any 
rere any esdevé un punt de trobada per intercanviar impressions i dinamitzar les relacions 
entre els pintors de les diferents províncies catalanes.



A 50 metres de l’entrada a la Cova de la Font Major, es troba el naixement del riu FRANCOLÍ, el qual ha supor-
tat importants inundacions al llarg de la seva història, especialment l’any 1874, com podem veure a la placa de 
l’esquerra.

Visita a la Fabrica d’Especialitats COBO
Les tres generacions que treballen actualment a 
l’empresa ens van oferir una visita guiada per la 
fàbrica.
      
Especialitats Cobo és una empresa dedicada a 
l’artesania i a l’alimentació concretament centra-
da en l’elaboració de galetes i dolços artesans 
com els Carquinyolis, els Marilyn’s, els Cubans, 
entre d’altres.
            L’empresa va ésser fundada l’any 1955 
per Joan Cobo. Actualment, la fàbrica, compta 
amb la continuïtat dels tres fills de Joan Cobo i 
un dels seus néts.

A l’esquerra, els presidents dels 
quatre gremis de pintors provin-
cials en un moment del seu dis-
curs

D’esquerra a dreta: Sr. Antoni 
Castro,  president del Gremi de 
Pintors de Tarragona-Terres de 
l’Ebre, Sr. Paulí Fernandez Diaz, 
president del Gremi 
de Pintors de Girona,  Sr. Anto-
nio Peña, president del Gremi 
d’Empreses de Pintura de Bsrce-
lona i Comarques, i Sr. Miquel Àn-
gel Soro, president del Gremi de 
Mestres Pintors de Lleida, i pre-
sident de la Federació de Gremis 
Pintors de Catalunya, FEPIC.
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NOTA DE PREMSA

Del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2014
www.eurosurfas.com
 
En la seva 25ena edició, el saló ofereix als expositors més oportunitats de negoci a l’exterior

Eurosurfas s’obre a nous sectors per arribar 
a tots els segments de la cadena de valor
Eurosurfas, el Saló Internacional de la Pintura i el Tractament de Superfícies de Fira de Barcelona, ha apostat en la seva 25ena 
edició per oferir a les empreses expositores la possibilitat d’accedir a un nombre més gran d’oportunitats de negoci per la 
qual cosa el saló s’ha obert a nous sectors industrials per tal de poder arribar a tots els segments que conformen la cadena 
de valor de les pintures i el tractament de superfícies. A més, i sota la nova fórmula WICAP (World, Investment, Cooperation, 
Application, Project), a Eurosurfas i en exclusiva per als expositors, es presentaran diversos projectes tecnològics que s’estan 
desenvolupant en alguns dels mercats emergents i que precisen d’un elevat número de productes i materials.

Eurosurfas, que se celebrarà al pavelló 3 del recinte de Gran Via, pretén ser així una eina útil perquè el sector pugui iniciar la 
senda de la recuperació. Per aquest motiu, ha ampliat la seva oferta comercial a altres sectors industrials afins amb l’objectiu 
de posar a disposició de les empreses expositores més i millors oportunitats de negoci. En aquest sentit, per exemple, donarà 
a conèixer els requeriments tècnics que es precisen en alguns dels projectes d’infraestructures de països com Brasil, Xile o 
Perú.

Així mateix, Eurosurfas ha posat l’accent a potenciar la vessant congressual. En aquest sentit, el saló presenta un interessant 
programa de jornades tècniques, organitzades per les principals associacions sectorials, en què s’abordaran les qüestions 
d’actualitat més rellevants per als professionals del sector.

Entre elles, destaca la celebració d’un nou congrés, que s’està dissenyant en aquests moments, per iniciativa del Grup de 
Professionals de Pintures de l’Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià (AIQS) en col•laboració amb 
l’Associació Espanyola de Tècnics de Pintures i Afins (AETEPA), la vuitena edició del Congrés Eurocar o les VII Jornades Tèc-
niques de Medi Ambient.

Eurosurfas se celebrarà, novament, de manera conjunta amb Expoquimia i Equiplast, del 30 de setembre al 3 d’octubre de 
2014 al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. L’edició d’enguany dels tres salons és el primer pas de la seva evolució fins 
convertir-se en el futur World Chemical Summit, un nou esdeveniment de referència mundial en el sector químic, del plàstic 
i del tractament de superfícies.



CURS DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS 
ESPECIALITAT PINTU-
RA DE 20 HORES

El Gremi d’ Empreses de Pintura de Barcelona i 
Comarques ha ofert als seus agremiats un nou 
curs formatiu sobre PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS de 20 hores, especialitat PINTU-
RA. Realitzat els dies 28,29 i 30 d’abril, ha resultat 
completament gratuït per als nostres associats, i 
ha estat subvencionat pel Consorci per a la for-
mació contínua de Catalunya d’acord amb el que 
preveu l’Ordre EMO/211/2013 de 2 de setembre.
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Treballs de Pintura i Reforma
francescgabriel@francescgabriel.cat

Bonavista, 35, 3er. 3ª - Tel. i Fax: 93 459 08 25
08012 BARCELONA

pinturesmohino@pinturesmohino.com

TARGETER
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PINTURA INDUSTRIAL - DECORACIÓ
COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS

Avgda. Anselm Riu, 38
08921 STA. COLOMA DE GRAMANET
(Barcelona)
Email: avila_pintores@hotmail.com

Tel./Fax: 93 391 98 03
Móvil: 609 12 10 65

Major, 88  -  08110  MONTCADA  I  REIXAC
Tels. 935 750 951 - 649 980 470

E-mail: jordigrau@zonaindustrial.com



PINTURAS MOLINA

Pintura decorativa, estucos
y colocación de papel

Avda. Libertad, 19
Tel/Fax. 93 370 66 87
Móvil. 606 19 38 15
08820 El Prat de Lllobregat (Barcelona)

TARGETER
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Santi Pujet Puig
PINTURA l DECORACIÓ

tel/fax 93 870 52 48
mòb 639 38 44 49

La Torreta del Vallès
08430 /La Roca/
santi-pujet@hotmail.com



TARGETER
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Pi i Margall, 106-108, 6è 4a - 08025 Barcelona
Tel. 93.455.76.44 - M`bil: 609.715.223

E-mail:sarogaromanos@gmail.com

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT
PER LA SEVA EMPRESA
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Se trata de tres novedades de la compañía para el sector Decoración-
Construcción, todas ellas con una excelente relación calidad-precio. Con 
esta nueva oferta, Hempel consigue una completa gama de pinturas plás-
ticas para cubrir todas las necesidades (blancura, lavabilidad, facilidad de 
aplicación, cubrición, etc.) 

Pinturas Hempel, empresa destacada en la fabricación y venta de recubrimientos 
y pinturas  dentro del mercado Decoración – Construcción, lanza al mercado im-
portantes novedades dentro de su gama de pinturas plásticas. Por un lado, sus dos 
nuevas pinturas “White & Color” y “Hemplastic”, además de una nueva versión 
mejorada de “Hempadeco Sun”.

“White & Color” es la nueva pintura plástica acrílica en emulsión acuosa, apta 
para interior y exterior, totalmente recomendada para pintar superficies de yeso, 
hormigón o cemento, entre otros materiales de construcción. Las características 
principales de esta pintura son que posee una buena adherencia sobre los sustratos 
anteriormente mencionados, una excelente blancura,  magnífica cubrición y, ade-
más, con acción antimoho, es transpirable y permite la respiración del soporte.
“White & Color” está disponible en blanco y una amplia gama de colores gracias a 
sus tres bases Multi_Tint. Presenta un elegante acabado mate, en formatos de en-
vases de 4L y 14L. 

“Hemplastic” es una nueva pintura plástica acrílica compuesta por una dispersión 
acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales. Su uso es re-
comendable como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de parámetros 
verticales y horizontales de interiores, así como el yeso, el hormigón, el cemento o 
la escayola, entre otros. Sus propiedades son: una buena adherencia sobre las su-
perficies mencionadas anteriormente,  muy buena cubrición, siendo transpirable y 
resistente al ataque salino del soporte, además de ofrecer una excelente opacidad y 
blancura y, muy buena aplicación a brocha y a rodillo.  
“Hemplastic” está disponible en color blanco. Con un refinado acabado mate, se 
presenta en envase de 4L y 14L. 

Finalmente, el nuevo “Hempadeco Sun”, del que la compañía ha conseguido me-
jorar su blancura, además de mantener su gran poder cubriente y su lavabilidad. Su 
uso es tanto para interior como exterior.
“Hempadeco Sun” se ha lanzado en la base blanca 00010 Multi Tint, lo que permite 
realizar una amplia de colores, en acabado en mate y se presenta en envases de 4L 
y 14L. 
Estas novedades de pinturas Hempel pueden encontrarse en los puntos de venta de 
la compañía, que  pueden consultarse en la página www.hempel.es

De esta forma, HEMPEL ofrece soluciones innovadoras al mercado, con las ventajas 
que proporciona el poder disfrutar de la pintura en toda su dimensión, cubriendo 
todas las necesidades, creando tendencias y, en definitiva, experimentando el placer 
de los colores.

Hempel lanza al mercado sus nuevas
pinturas plásticas “White & Color”
y “Hemplastic” y su nueva fórmula
mejorada de “Hempadeco Sun”
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BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.C.P.
EMANCIPACION, 28-30  -  TEL. 932 112 121  -  FAX 932 112 204  -  08022 BARCELONA

E-MAIL: becscp@becscp.e.telefonica.net

— Revista trimestral de PRECIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, dirigida a Cons-
tructores, Promotores, Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Decoradores, Instaladores, Ofi-
cinas Técnicas, Adm. Fincas, etc., y en general a todos aquellos profesionales relacionados
directamente con este sector.

— Nuestra publicación, pionera en este campo, mantiene desde el año 1940 una presencia
ininterrumpida, facilitando en las 220 págs. de que consta y de una forma ordenada, puntual
y precisa todos aquellos precios que intervienen en la confección de un presupuesto.

— Se compone de cuatro partes muy diferenciadas entre sí, que se describen a continuación:

1) PRECIOS DE MANO DE OBRA según Convenios vigentes y 5.000 PRECIOS DE MATE-
RIALES que intervienen en el proceso constructivo (págs. 17 a 108).

2) 4.500 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA E INDUSTRIALES (págs. 110 a 200).

3) 400 PRECIOS DE ELEMENTOS (Cocinas, Aseos, etc.) y EDIFICIOS ACABADOS (págs. 201
a 217).

4) MÓDULOS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (pág. 218), ÍNDICES DE
REVISIÓN DE PRECIOS DE OBRAS PRIVADAS facilitados por la "CAMARA OFICIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA" (pág. 219), así como las FÓRMULAS POLINÓ-
MICAS más usadas en Construcción (pág. 220).

— Por todo ello creemos debe ser un medio insustituible de consulta en el momento de redactar
presupuestos, sin temor al descuido de partida alguna.

— En la confianza de que lo expuesto anteriormente merecerá su aprobación, le rogamos utilice
el cupón que figura al pie para solicitar la suscripción.

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.C.P.
Emancipación, 28 - Telf.: 932 112 121 - Fax: 932 112 204

E-mail: becscp@becscp.e.telefonica.net
08022 BARCELONA

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

N.I.F. nº ........................................................

Nombre o
Empresa ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Att. Sr./Dpto. .................................................................................................................................. Profesión ...........................................................................................................................

Calle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N.º ........................... Piso ........................... Tel. .......................................................................................................... Fax ..........................................................................................................

Población ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Provincia ........................................................................................................................................................................................................... C. Postal .............................................................

se suscribe a la Revista trimestral BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION por un año (cuatro ejemplares conse-
cutivos) por el importe de ciento cuatro eur. (104,00 €), I.V.A. y gastos de envío incluidos, cuyo importe abonará a la entre-
ga del primer volumen, entendiéndose prorrogada esta suscripción ilimitadamente de no recibir orden en contra.

(R.P.)

..................................................................................................................... de ............................................................................................. de 2014

LL192642 UNT SUSCRIP BEC 2014_BEC = Cupón suscripción  13/12/13  9:08  Página 1



 
 

 
 

Kilate AcriTec - multisuperficies de secado rápido  

Los pequeños detalles son claves para conseguir un trabajo excelente. Un buen pintor no sólo 
se preocupa por el estado de las paredes y los techos, también presta atención a otros 
elementos como las puertas, las ventanas o los muebles auxiliares, piezas imprescindibles para 
convertir las viviendas en auténticos hogares. 

Procolor, la marca de AkzoNobel dedicada al pintor profesional, ofrece la gama de esmaltes al 
agua Kilate Acritec, una apuesta efectiva que se presenta como la solución más inteligente 
para proteger y decorar las superficies, tanto interiores como exteriores, de forma más rápida 
y adaptada a las necesidades del profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y finalmente…Certificados  

La gama AcriTec es sinónimo de garantía y prueba de ello es que cumple con el Certificado de 
Reacción al Fuego B-s2;d0 y el de Resistencia al frote Húmedo: Clase 1 (Norma UNE-EN 
133009).  

Durabilidad AcriTec  

Su flexibilidad, elasticidad y dureza 
posicionan a Kilate AcriTec como la 
mejor opción para proteger de golpes o 
rayadas. Además, posee una elevada 
resistencia a la intemperie y a los rayos 
ultravioletas, por lo que también es 
perfecto para cuidar los elementos de 
exterior. 

Un verdadero multisuperficie 

 De naturaleza acrílica, Kilate AcriTec es un 
verdadero multisuperficie que se adhiere 
perfectamente a madera, metal, aluminio, 
galvanizado, yeso y PVC. Se trata de una 
propuesta idónea para estancias que deban 
ser ocupadas rápidamente sin olor y para 
ocasiones en las que se requiera un secado 
rápido.  

Más colores  

Disponible en colores elaborados desde fábrica, este producto permite redecorar las superficies 
de forma más económica y ofreciendo un amplío abanico de tonos que abarcan desde clásicos 
como el tabaco o el verde carruaje, hasta otros más actuales como el verde manzana o el piedra. 
Además, cuenta con un nuevo formato de 250 ml y acabados brillante, mate y satinado.  

Para más información ponerse en contacto con nuestro 
servicio Técnico Comercial: 902241242 
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