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Barcelona,
capital de la
Arquitectura.
Tecnología, alta calidad y el mejor precio para
la demanda más especializada e internacional
(Europa, Brasil, Marruecos, Latinoamérica…).
Personalización de sectores como Fuego, Piedra
y Concepto Hábitat (Iluminación, Mobiliario,
Sanitario): Imprescindible para especialistas.
Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación, ejes
básicos de desarrollo para el sector: Soluciones,
Rutas especializadas, Ágora, Laboratorio…

Consulte en www.construmat.com
Extenso programa de Actividades:
Casa Barcelona, Mater, Solar Decathlon…
Ofertas y facilidades en viajes y alojamientos.
Agenda de contactos.

Los mejores compradores, los mejores proyectos
y oportunidades de todo el mercado.
Código de acreditación gratuito: ANAUCRR9 www.construmat.com

EDITORIAL

50è

ANIVERSARI
DE LA REVISTA PINTORS
Aquest any 2011, commemorem una data molt significativa per a la nostra Associació de Mestres
Pintors, ja que la Revista Pintors celebra els seus primers 50 anys de vida.
En nom de la Junta Directiva del Gremi, i en el meu propi, volem agrair profundament a tots els
fabricants de pintures, així com als proveïdors dels nostres associats, la seva valuosa i fidel col·laboració
al anunciar-se a la Revista Pintors durant aquest mig segle d’existència, fent possible la seva edició
gratuïta any rere any.
En aquest aniversari tan assenyalat, és impossible no fer menció del primer “Butlletí de l’Associació
de Mestres Pintors de Barcelona”, editat durant els anys 1930-1936, i que malauradament va
desaparèixer amb la guerra civil espanyola. Durant els anys de la seva existència, es varen publicar 72
exemplars, els quals van ser de gran utilitat als socis. El Butlletí, antecessor de la nostra Revista, va
desaparèixer l’any 1936, i el Gremi de pintors no va comptar amb cap mitjà informatiu durant vint-iquatre anys. La única informació que tenien els socis, l’ obtenien a través de les assemblees i algunes
comissions informatives que es creaven a la Junta Directiva. Però tot i això, la informació resultava
escassa. La Junta Directiva d’aquella època va decidir que als associats se’ls havia d’informar freqüentment
i millor. És per aquest motiu, que l’any 1961 es va acordar crear una publicació dirigida als socis, amb
temes d’actualitat en el sector de la pintura, i va ser així com en el mes de gener de 1961, tots els socis
de l'Associació rebien gratuïtament el primer número de la Revista Pintors. Fou un gran encert i va tenir
un gran ressò entre els associats, i en els seus primers anys de vida, s’editava mensualment, perquè els
socis així ho requerien. Resultaven molt interessants els anuncis dels diferents tipus de pintura, així
com la publicitat de noves eines, materials, etc. Especialment varen tenir molt d’èxit, els preus orientatius
per m2, els quals han estat sempre, el més important i atractiu de la Revista.
Actualment, som conscients que a l’any 2011, amb l’avenç tecnològic, i l’arribada dels mitjans
digitals, s’ha restat importància a les revistes impreses, però estem segurs que res ni ningú farà ombra
a la nostra Revista, ja que són molts els continguts que la Revista ofereix als pintors, a més d’estar
editada en un format elegant i atractiu.
En els cinquanta anys d’edició de la Revista, aquesta ha tingut una difusió molt extensa, i ha estat
de gran utilitat a molts pintors. Des de l’any 1970 fins al 2005, la distribució de la Revista Pintors es feia
extensiva a tots els socis de la Federación Nacional de Empresarios Pintores, ANSPI, i estic segur que
molts socis de l’ANSPI, la recordaran amb gran estima.
Actualment la Revista es distribueix als socis de la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya,
FEPIC, i als socis del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques.
Molt especialment demano a tots els associats que animin als seus proveïdors per a que s’anunciïn
a la Revista, i així entre tots aconseguirem que celebri molts més anys d’edició.
Antonio Peña
President
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La Fundación Laboral de la Construcción pone en marcha un portal de empleo dirigido
a los trabajadores y empresas del sector de la construcción

La Fundación Laboral de la Construcción acaba de poner en marcha un portal de empleo dirigido a las empresas y trabajadores de la construcción. La nueva bolsa de empleo,
“construyendoempleo.com”, es todo un hito al servicio del sector y la culminación de los fines
fundacionales de la entidad paritaria. “Nuestra institución completa así el cumplimiento de sus
tres objetivos básicos: la formación profesional, la mejora de la prevención y la salud laborales y,
ahora, el fomento del empleo”, explica Emilio Gómez, gerente de la Fundación Laboral de la
Construcción en Cataluña.
Los logros alcanzados en el cumplimento de sus dos primeros fines han sido contundentes en
los últimos años, en los que el número de alumnos formados y el esfuerzo dedicado específicamente
a formación e información en el área de prevención no han dejado de crecer, ampliando sus
actividades no sólo cuantitativa, sino también cualitativamente. En el ejercicio 2009, la Fundación
formó a más de 150.000 trabajadores de la construcción en sus 42 centros de formación propios,
ofertó más de 400 acciones formativas y contó con la colaboración de más de 1.700 profesores en
toda España, habiendo elaborado y publicado más de 140 manuales propios sobre diferentes
materias del sector, con especial incidencia en los referentes a prevención. Ha puesto en marcha la
implantación de la Tarjeta Profesional de la Construcción y ha realizado casi 12.000 visitas informativas a obras en materia de prevención, a través del OPPC.
“La actual situación de aguda crisis que atraviesa la actividad constructora desde hace ya más
de dos años aconsejaba que una entidad como es la Fundación Laboral de la Construcción, dotada de los mejores medios para ese fin, se implicara directamente y pusiera todos sus recursos y
habilidades al servicio de la orientación laboral, tanto de los trabajadores del sector en activo
como de aquellos que, desde el desempleo o desde la búsqueda de primer empleo, intentan
conseguir un puesto de trabajo”, afirma Emilio Gómez. “Que se integrara plenamente en la creación de una política activa de empleo que, por una parte, culminara los esfuerzos realizados por la
Fundación en el área de formación y, en segundo lugar, permitiera que sus alumnos dispusieran
de una mejor posibilidad de alcanzar empleo y/o mejorar el actual a través de un programa específico de inserción para el empleo”, añade.
Este objetivo se cumple ahora. Con el funcionamiento y alcance del portal
www.construyendoempleo.com, la Fundación pretende ofrecer a los trabajadores del sector un
nuevo servicio de empleo de calidad, colaborando a su obtención por parte de los demandantes
aún más activamente si cabe. “Un servicio que mejore la competitividad de las empresas y dé
cumplida respuesta a las demandas de los profesionales, tanto para quienes buscan empleo como
para los que pretenden un mejor puesto de trabajo”, cuenta el gerente de Cataluña.
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La nueva bolsa de empleo de la construcción está dirigida tanto al millón seiscientos mil
trabajadores en activo actualmente en el sector –tanto ocupados como desocupados-, como
a todos los que buscan en él empleo, así como a las casi 118.000 empresas que cotizan a la
Fundación y que están encuadradas en el vigente Convenio General del Sector. El nuevo
portal estará dotado de los medios tecnológicos necesarios para favorecer la búsqueda avanzada, de herramientas de gestión, de consulta on line, acceso a bases de datos, actualización
de currículos o acceso directo a cualquier oferta de esta bolsa de trabajo, así como asistencia
durante todo el proceso a través de una línea telefónica gratuita o recepción por mail de
alertas de empleo disponible en función de las características personales y profesionales consignadas por cada demandante.
En palabras de Emilio Gómez: “La Fundación Laboral de la Construcción espera con esta
iniciativa colaborar activa y eficazmente en la minoración de esa lacra que actualmente se ha
agudizado a causa de la crisis: el paro sectorial y sus secuelas como pueden ser la desmotivación
en la búsqueda de empleo; la desorientación profesional ante la recesión de la actividad
constructora; o el desconocimiento en el manejo de los recursos de apoyo cuando se sufre la
situación de desempleo. Hoy más que nunca parece oportuno trabajar en iniciativas que
como ésta, favorecerán sustancialmente a todos los trabajadores/as en activo y a quienes
aspiran a emplearse en este sector”.

A dalt, Sr. Emilio Gómez Villardón, Gerent de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya.
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Un nuevo impulso para el Tratamiento
Industrial de Superficies.
Donde encontrará la innovación y las aplicaciones más
avanzadas en el tratamiento de super ficies con amplias
posibilidades de negocio para todos sus participantes.
Con los prototipos más avanzados y los mejores expertos, el
salón se configura como la referencia en el mercado, donde
se interrelacionan conocimiento, empresas y profesionales
del más alto nivel. No pierda la oportunidad de ir un paso
por delante en el sector.

Recinto Gran Via
14-18 Noviembre 2011

www.eurosurfas.com

INFORME TÈCNIC

NOTA DE PRENSA

HEMPEL PRESENTA SU NUEVA CARTA DE COLORES PARA DECORACIÓN DE FACHADAS
Bajo el lema, “Pensados para el sol”, PINTURAS HEMPEL lanza al mercado su nueva carta de colores para decoración de
fachadas – Selección Fachadas. Los 204 colores que forman la carta, acordes con las últimas tendencias, son 100%
resistentes al sol. La nueva herramienta, gracias a sus amplias pastillas de color, facilita la apreciación y comparación de
las tonalidades. Además, contiene una guía de los productos HEMPEL para fachadas con información sobre los colores
que se pueden realizar en cada producto.
PINTURAS HEMPEL, una de las empresas destacadas en la fabricación y venta de recubrimientos de protección dentro
de los mercados Industrial, Naval, Decoración – Construcción, Contenedores y Náutico, presenta su nueva carta “Selección Fachadas”, dirigida especialmente al sector Decoración-Construcción.
Acorde con la nueva imagen de la línea de fachadas, la carta incluye 204 colores cuidadosamente elegidos y muy en la
línea de las últimas tendencias. Una de las cualidades más destacables de la presente selección es su resistencia al
exterior, dado que se basa en la estabilidad del color a la luz solar y la resistencia a la intemperie.
La nueva gama de colores de la carta reúne, tanto los colores tradicionales, como las tonalidades correspondientes a las
últimas tendencias en la arquitectura. Los colores se obtienen en el punto de venta en el sistema tintometrico de Hempel
Multi-Tint y se pueden realizar en los revestimientos de fachadas de Hempel tales como:
- Top Silicon – revestimiento de fachadas al polisiloxano de gama alta de máxima calidad y resistencia. Hidrofugante,
transpirable y repelente al agua.
- Hempacryl Evolution – revestimiento para impermeabilización y decoración de fachadas de elevada calidad y resistencia. Producto anticarbonatación y resistente al fuego.
- Silicate Epoque – revestimiento basado en silicato, indicado especialmente para la restauración y decoración de edificios históricos.
- Hempamur Liso – revestimiento acrílico impermeable resistente al ataque salino del soporte. Protege las fachadas
contra los hongos y algas.
- Hempacryl Flex - revestimiento impermeabilizante acrílico elástico de gran poder de cubrición. Se caracteriza por una
excelente resistencia a microfisuración.
Las mejoras y ventajas que aporta esta carta son:
- Gracias a que en cada pestaña hay solamente 2 colores, el color se aprecia mejor.
- Fácil búsqueda de color.
- Tabla introductoria con la información sobre la posibilidad de realizar los colores en diferentes revestimientos de
Hempel.
HEMPEL EN ESPAÑA
Orígenes
Pinturas Hempel, S.A.U. pertenece en su totalidad al GRUPO HEMPEL, una de las empresas líder en el desarrollo y
producción de pinturas y revestimientos. En España Hempel ofrece una amplia gama de pinturas decorativas y
arquitecturales, además de mantener liderazgo en el sector naval, así como una activa presencia en el sector de protección industrial y náutica deportiva y de recreo.

10

INFORME TÈCNIC
Los productos HEMPEL han estado disponibles en España desde 1917. En 1929, la empresa participó en la Exposición
Internacional de Barcelona y recibió el diploma y una medalla de oro como premio a la calidad de sus productos.
En 1963, se constituyó la filial española del Grupo como Pinturas Marinas Hempel, S.A. cuyo nombre fue modificado
años después por la diversificación de productos fabricados a Pinturas Hempel, S.A.
Pinturas Hempel, S.A.U. posee en la actualidad delegaciones, centros de distribución y agencias en los puntos más
importantes de España. Las delegaciones, con personal propio, se encuentran en Madrid, Sevilla, Bilbao, Vigo, La Coruña, Gijón y la Habana (Cuba).
Producción
La fábrica de Pinturas Hempel, S.A.U., está situada en Polinyá (Barcelona). Ocupa una superficie de 31.000 m2 y tiene una
capacidad de producción anual de 12 millones de litros. Los productos fabricados abarcan una extensísima gama que incluye
protectores y barnices para madera, productos alquídicos, clorocauchos, acrílicos, antiincrustantes, epoxys, poliuretanos, vinílicos,
silicatos de zinc, diluyentes, resinas epoxy para pavimentos industriales, etc. Una gran diversidad de productos que permite
ofrecer a nuestros clientes un extenso abanico de posibilidades, con más de 250 productos básicos.
I+D
La actual Pinturas Hempel, S.A.U. cuenta con un moderno Laboratorio de Investigación y Desarrollo que, en estrecha
colaboración con los Laboratorios Centrales de Dinamarca está dedicado a la formulación de productos cuyas características tecnológicas satisfagan las crecientes demandas del mercado, realizando una labor constante de adaptación de
nuevas materias primas, con el fin de optimizar la calidad de nuestros productos. Todo ello en consonancia con una
política de sensibilización y compromiso en relación con el medio ambiente.
En la actualidad y con la ampliación completada a principios de 2010, el centro de I+D de Polinyá (Barcelona) ocupa una
superficie total de laboratorios e instalaciones anexas de 2.000 m2 y da ocupación a un total de 40 personas de los
cuales 25 son titulados universitarios.
Para llevar a cabo los ensayos prácticos de los productos antiincrustantes, HEMPEL dispone de una estación de ensayos
flotante en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) donde se realizan ensayos estáticos y dinámicos de nuevos tipos de productos para analizar su eficacia contra la adherencia de organismos marinos.

Calidad y Medio Ambiente
Pinturas Hempel, S.A.U. posee desde el año 1994 el Certificado de Registro de Empresa ISO 9001, que cubre “el
diseño-desarrollo, la producción, la instalación y el servicio post-venta de pinturas y barnices para los sectores
naval, industrial y decoración-construcción”. Este certificado se renovó y actualizó en el año 2009 con la obtención
del Certificado de Registro de Empresas según UNE-EN ISO 9001: 2008.
El 3 de julio 1996, fue certificada por el Ministerio de Defensa en relación con el cumplimiento de las exigencias
establecidas por PECAL 110 (actualmente PECAL 2110), que son equivalentes a las AQAP 110 (actualmente
AQAP 2110) emitidas por la OTAN. Dicha certificación ampara “el diseño, el desarrollo, la producción y el servicio
post-venta de pinturas y barnices para el sector defensa”.
Pinturas Hempel, S.A.U. ha demostrado siempre una gran preocupación por los temas medio ambientales, a los que
ha dedicado grandes esfuerzos y las inversiones necesarias para la protección de sus empleados y para que la
fabricación y manejo de sus productos sean respetuosos con la naturaleza. Fruto de este esfuerzo, el 12 de marzo
de 2001, obtuvo el certificado de Gestión Medio Ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001.
Durante 2004 se nos concedió también el Certificado de Seguridad y Salud Laboral, según la norma
OHSAS 18001.
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Un any més, es va celebrar la tradicional
trobada nadalenca, el
passat 17 de desembre,
al domicili social del
Gremi, amb els nostres
socis jubilats i antics
treballadors d’aquesta
casa, com sempre
organitzada pel Gremi
i per la Fundació Privada Sant Lluc dels
Mestres Pintors.

Aquí us
mostrem
les
imatges
més
simpàtiques
de la festa.

El Sr. Antonio Peña,
President del Gremi, així
com de la Fundació Privada Sant Lluc, acompanyat
per una part de la Junta
Directiva, va donar la
benvinguda a tots els
assistents, agraint-los la
seva
fidelitat
per
l’assistència a aquest acte.
El vicesecretari del Gremi,
Sr. Jordi Piñol, va corroborar les paraules del
President, i va desitjar unes
bones festes a tots els
assistents.

En acabar l’acte, es va
lliurar als assistents, un
petit lot nadalenc,
desitjant-los
que
passessin un BON NADAL
I UN FELIÇ ANY NOU !!!

La red más grande de tiendas
de pintura y decoración de Barcelona
El pintor profesional debe contar con soluciones decorativas
completas, pintura y productos de calidad y el asesoramiento
más profesional. Barnasik da este servicio con la ventaja de
tener 7 puntos de venta en toda la provincia de Barcelona.
¿Nuestra mejor garantía? 35 años de experiencia y conocimiento
de las necesidades del pintor.
Servicios:
Estudios cromáticos, Prescripciones técnicas,
Herramientas del color, Reparto gratuito,
Financiación, Cursos y presentaciones.

Venga a visitarnos. ¡Estamos muy cerca!

Productos:
Pinturas y revestimientos, Efectos decorativos,
Maquinaria y Herramientas, Anexos y
complementos, Protección Laboral, Suelos
parquets y puertas, Decoración.

Distribuidores de:

Centros Procolor Barnasik:
c/ Frares, 5 · 08970 Sant Joan Despí · Tel. 93 373 54 85 · sjdespi@barnasik.es
c/ Pujades, 19 · 08018 Barcelona · Tel. 93 486 95 98 · pujades@barnasik.es
ac/ Eusebio Millán, 18 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel 93 814 88 72 · vilanova@barnasik.es
av. Tarragona, 87 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel 93 890 59 14 · vilafranca@barnasik.es
c/ Ample, 6 · 08191 Rubí · Tel 93 697 72 98 · rubi@barnasik.es
Ronda Industria, 8 · 08210 Barberà del Vallès · Tel 93 718 94 96 · barbera@barnasik.es
Rbla. de Fondo, 2-6 08922 Sta. Coloma de Gramenet · Tel 93 468 48 34 st.coloma@barnasik.es

ACTUALITAT

238.000 visitants professionals:
afluència rècord a BAU 2011
Amb un increment de visitants del 12%, el
major i més important saló monogràfic del sector de la construcció, es mou en noves
dimensions.
L’afluència del 18% al 25% entre els visitants
internacionals subratlla la posició de BAU com
a saló capdavanter mundial del sector.
La quota de visitants dels estudis de
projectistes i arquitectes es torna a incrementar en un 22%.
Un veritable allau de visitants ha enfortit la posició de BAU 2011, saló líder mundial d’arquitectura, materials i sistemes, com a saló
capdavanter mundial del sector. Durant els sis dies que va durar el certamen, van acudir 238.000 visitants a les instal·lacions de la
Nova Fira de Munic, la qual cosa equival a un increment proper al 12% en comparació de la darrera cita de 2009. Un augment
d’aquesta magnitud no s’havia donat fins avui en els gairebé 50 anys d’història de BAU. Aquest certamen, el qual és el més
important del sector, ha aconseguit una nova dimensió, sobretot a escala internacional. Gairebé 60.000 visitants de BAU 2011 eren
estrangers, la qual cosa ha suposat un augment de la quota de visitants internacionals del 18% al 25%. Ha tornat a incrementar el
percentatge de projectistes i d’arquitectes en un 22%, el que en xifres es tradueix en 52.000 visitants professionals.
Els visitants van arribar a Munic procedents de més de 150 països. Ja des del primer dia es va registrar un veritable allau als pavellons
del saló, com així ho confirmen tots els expositors. “Ha estat espectacular”, va ser l’opinió unànime en tots els estands. En gairebé
tots els països han pogut observar-se taxes de creixement dels visitants. Els principals països de procedència han estat, després
d’Alemanya, Àustria, Suïssa, Itàlia, Turquia, la República Txeca, Polònia, Rússia, Eslovènia, França i Gran Bretanya. Increments particularment
notables s’han observat en BAU dels països no europeus com l’Índia, Japó, Estats Units, Canadà i els Emirats Àrabs Units.
Estands espectaculars, pavellons replets, intenses converses amb clients i equips dels estands ben informats, que no paraven un
moment per fer front a l’enorme demanda dels clients, ha estat la imatge que ha deixat BAU 2011
En vista de la recuperació de la conjuntura en el sector de la construcció, la majoria dels expositors havia vingut amb optimisme a aquesta cita
de BAU, però l’enorme interès i sobretot el vertiginós increment de la xifra de visitants estrangers els va semblar sorprenent.
Però BAU no solament ha incrementat en quantitat, sinó que a més, ha demostrat ser una cita pràcticament ineludible per els experts
del sector de la construcció del món sencer. Com a borsa d’informació i comunicació, però sobretot com a exposició de novetats, en
la qual es presenta el futur de la construcció, i com a plataforma de negocis que realitzen i preparen negociacions concretes, també
és una cita obligada.
Entre els principals temes de l’edició d’aquest any de BAU cal destacar la construcció sostenible i la construcció per a generacions.
Sobre aquests dos temes es van organitzar diverses exposicions especials i nombroses ponències en els fòrums i congressos, com el
Congrés «Construir per al futur: sostenibilitat i eficiència energètica», del Ministeri alemany de Tràfic, d’Obres Públiques i
Desenvolupament Urbà, o la sèrie de conferències «Edificis del futur» del Ministeri alemany d’Economia. Entre el més destacat, cal
citar “La casa solar”, de la Universitat de Rosenheim, que va obtenir el segon lloc en el concurs universitari “Solar Decathlon”,
organitzat a Madrid, i es va presentar per primera vegada al públic en el BAU.
Igualment gran interès despertaren els tres fòrums de BAU. Molt particularment, «El futur de la
construcció», en el que presentaren els seus projectes arquitectes internacionals com Sir Peter Cook
o Françoise Hélène Jourda, i que estaven en part replets d’oients interessats pel tema. Igualment ocupats
varen estar per regla general, tots els assistents al fòrum “MacroArquitectura”. Per una banda es va tractar
de la cooperació entre la arquitectura i la indústria, i per una altra, de la prospectiva en la arquitectura. El
fòrum «Construcció intel·ligent» va estendre un pont entre la reforma i rehabilitació d'edificis i la realització
de modernes construccions d’alta tecnologia, com edificis de baix consum energètic i cases
excedentàries en energia. El Ministeri Alemany de Tràfic, Obres Públiques i Desenvolupament Urbà,
va presentà projectés referents al «Futur de la construcció» amb les seves iniciatives d’ investigació.
La vintena edició de BAU es celebrarà del 14 al 19 de gener de 2013, en les instal·lacions de
la Nova Fira de Munic.
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RETALLS D’ACTUALITAT
Nova pintura que s’activa amb la llum
La pintura “On/Off” es troba
actualment
en
l’Expo
Observeur 11 de l’APCI
(Agència per la Promoció de
la Creació Industrial) a França.
L’agencia Quarks i Nicolas
Triboulot han desenvolupat “On/
Off “, una pintura sensitiva que
pot transformar la paret en un
interruptor de llum sensible al
tacte.
El sistema consisteix en pintura i
un dispositiu electrònic ocult que
comercialitzarà en algun moment
del 2011. La pintura “On/Off es
pot aplicar amb brotxa o corró sobre guix, fusta, formigó o plàstic.
Es pot cobrir amb una pintura o
paper tapís, sense deixar de ser
un interruptor accessible i pràctic.
També pot controlar alarmes,
persianes o qualsevol altre
dispositiu elèctric.
La pintura “On/Off” es troba
actualment en l’Expo Observeur
11 de l’APCI (Agència per la
Promoció de la Creació Industrial)
a França.

Nou esmalt especial per rajoles
El bany s’ha convertit en una peça essencial en
una casa. I com a tal, requereix una decoració
específica i especial. Per renovar el bany sense
costosos pressupostos, ni obres, una empresa de
pintures ofereix la solució ideal.
Es tracta d’un esmalt sintètic brillant
d’extraordinària qualitat per al pintat de tota classe
de superfícies ceràmiques interiors (cuines i banys),
formulada amb la més avançada tecnologia, per
aconseguir les màximes prestacions.
La seva principal qualitat és la seva gran
resistència als cops, frecs i productes de neteja i la
seva excel·lent adherència sobre rajoles.

Nova pintura amb funció insecticida
Indústries Kolmer iniciarà a partir
d’octubre les comercialitzacions de
pintura protectora contra la malària
creada per la Dra Pilar Mateo Herrero. La tecnologia de micro
encapsulació de plaguicidas, que
permeti el seu alliberament gradual,
podria
estendres a d’altres
aplicacions d’interès sanitari

Pintures reflectores per habitatges
Les pintures reflectores de longituds d’ones
tèrmiques infraroges permeten importants
estalvis d’energia tant a l’estiu com a l’hivern.
Existeixen actualment pintures per a l’interior,
que eviten que les parets absorbeixin i emetin
la calor generada per la calefacció així com
pintures per exterior que redueixen la pèrdua
de calor a l’hivern doncs impedeixen l’emissió
dels murs i eviten l’escalfament a l’estiu pel
seu poder reflector.
Font:www. Decorespacio.com
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GREMI
RENOVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT AMB COPIBA,
DISTRIBUÏDORA DE PINTURES, S.L.
El passat dimecres 29 de desembre del 2010, es va signar a la seu del Gremi d’ Empreses de
Pintura de Barcelona i Comarques, la renovació per setze anys del contracte d’arrendament entre
la cooperativa del Gremi de Pintors, “Cooperativa de Consumo de Pintores de Barcelona,
Societat Cooperativa Catalana Limitada”, i la “Fundació Privada Sant lluc de los Maestros
Pintores”, amb la “Copiba, distribuïdora de Pintures, S.L.”
El Consell Rector de la Cooperativa i el Patronat de la Fundació Sant lluc van felicitar al gerent de
la COPIBA DISTRIBUÏDORA DE PINTURES, S.L., Sr. Eduard Elías, desitjant-li molts èxits en les
seves vendes, i esperant que sigui una relació ben llarga i fructífera. De la mateixa manera, li
oferiren i li agraïren per endavant, la seva col·laboració en tot el que sigui possible, demanant-li la
màxima atenció per als socis del Gremi de Pintors, amb la seguretat de que tots units podran fer
molt en favor dels professionals pintors.

D'esquerre a dreta, el Sr. Josep Mª Elías Melis i
Eduard Elías Edo, gerents de la COPIBA,S.L., en
un moment de la signatura. Al costat, el Sr.
Antonio Peña García, President de la Fundació
Privada Sant Lluc i de la Cooperativa de Pintores de Consumo de Barcelona, i el Sr. Alejandro
Roca Casas, secretari de les mateixes Entitats.

Els membres del Patronat de la Fundació
Privada Sant Lluc, alhora membres del
Consell Rector de la Cooperativa de Consumo de Pintores de Barcelona, acompanyats
pels senyors Elías i per l’administrador del
immoble, i redactor dels contractes, Sr.
Hèctor Ros.

A l'esquerra, el President, Sr. Antonio
Peña, en un moment del seu discurs
d’agraïment, a l’inici de l’acte.
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CHILLART
En un mundo actual, donde es vital la preocupación por el medio ambiente, y un desarrollo sostenible y
sustentable, presentamos los productos de revestimiento minerales CHILLART, del fabricante francés Marius
Aurenti. Materiales ecológicos testados bajo la normativa europea y de protección medioambiental, con
menos de un 10% de COV. Más de 25 años de experiencia nos permite tener una gama de productos de
alta calidad. Poseemos diferentes tipos de pinturas minerales, donde se pueden lograr disímiles
texturas, intensidades de brillos y profundidades de color.
Pintura mate empolvada interior/ exterior, pintura satinada interior, laca mate
Laca satinada, laca brillante, pintura mineral
silicatada int/ext, entre otros.

Con una carta de colores única de 146 colores,
de pigmentación natural: La carta de colores
IRIS. Basándonos en esta podemos lograr el
mismo color en los diferentes productos que distribuimos de manera exclusiva en España.
Presentamos el material estrella de la marca
Cemento Pulido, material versátil, enteramente mineral, no comparable al microcemento,
por su alta resistencia a la compresión, y la
durabilidad del color en el tiempo, revoluciona el mundo de la alta decoración. Muy fino ( 2-4mm) el cemento
pulido Chillart crea ambientes exclusivos, duraderos sobre soportes nuevos o viejos, que darán libre curso a sus
proyectos de reformas: suelos, paredes, encimeras, muebles, bañeras, piscinas…
Otros de nuestros productos, los enlucidos decorativos minerales, destinados a proteger y a dar un acabado
decorativo a una superficie vertical.
Existe una función de protección - aislamiento y de revestimiento decorativo.
En función de la naturaleza de los componentes el nombre del enlucido varía, y también el lugar de aplicación (interior, exterior)
Distinguimos:
Los enlucidos minerales
- enlucidos de cal
- enlucidos de yeso
- enlucidos de cemento
- enlucidos de silicato para estuco
Y el enlucido acrílico. Para ofrecer una garantía para nuestros clientes, damos
cursos de formación teórico y práctico, con asesoramiento de decoración.
Para más información sobre nuestros productos y cursos de formación: Centro de Formación Chillart , la expresión mineral en decoración y diseño.
www.chillart.es
Tel de contacto: 972.173.409
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Matières Marius Aurenti
Cemento pulido – Enlucido – Pinturas – Resina
www.mariusaurenti.com

Distribuidor exclusivo
Marius Aurenti

www.chillart.es
T. / F. 972 173 409

www.lavitrinedetrafik.fr / Fotografía : Edwige Lamy

Pintura satinada – Color Bouton d’or 009 C

ESCOLA - TALLER

CURS DE RESTAURACIÓ DEL MOBLE
«ENVERNISSAT A MUÑECA»
Tot just començant el primer trimestre de l’ any, vàrem repetir el curs de RESTAURACIÓ DEL
MOBLE - Envernissat “a Muñeca”, el qual es va dur a terme, l’ 1 de febrer, amb una duració
de 33 hores . Com sempre va estar molt ben acollit pels nostres associats, de la mateixa
manera que acullen d’altres cursos que no són especialment de l ‘ofici de pintor, però val a
dir que els nostres socis també hi posen moltes ganes per aprendre’ls.
Aquest interès dels nostres socis en aprendre d’altres oficis vinculats al mon de la
restauració, ha estat motivat per l’actual demanda de feines per a la restauració d’ antics
edificis emblemàtics, molt valorades per les seves característiques totalment artesanals. És
per això, que quan sorgeixen aquestes treballs, se’ls exigeix que la restauració es faci com
antigament es treballava, per seguir la mateixa línia artesanal. En aquests edificis, tant en la
part exterior com a l’interior queda reflectida l’experiència i la professionalitat dels mestres
artesans, per la perfecció patent en el conjunt ornamental dels seus daurats, estucs, vernissos,
fustes treballades, murals, etc., que són dignes de admiració.
Per poder recuperar aquest patrimoni artesà, que actualment és tan escàs, els nostres associats
volen ampliar cada cop més els seus coneixements, i així poder contribuir a la seva restauració.
En aquest curs s’ha treballat especialment amb mobles antics, proporcionats pels mateixos
alumnes, trobats podria dir-se en algun racó amagat de la casa, en els Encants, o heretats de
familiars.
Alguns dels alumnes han repetit curs, per voler perfeccionar el domini del vernís “a muñeca”,
i gràcies a aquest esforç, han pogut recollir bons resultats, responent a feines que en altres
temps no podrien haver acceptat.
A continuació mostrem algunes de les fotografies, de l’ abans i del desprès de varies peces
restaurades, amb una qualificació que ha estat d’excel·lent.

ENHORABONA A TOTS !!!
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Aquí mostrem algunes de les peces de llautó,
que són les
que donaven l’ acabat final als
portals de les cases a primers de segle passat, i que
també s’han restaurat en aquest curs. Gràcies a la
dedicació i voluntat d’aprendre dels alumnes, el
resultat obtingut ha estat magnífic.
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BIOCIDES INDISPENSABLES
EN LES PINTURES
Els biocides són additius indispensables per mantenir les pintures i productes afins
de base aigua en bon estat, fins a la seva aplicació, així com per protegir les
aplicacions de les pintures del creixement i desenvolupament de microorganismes
en les superfícies aplicades i preservar materials sensibles com la fusta.
Els biocides que s’utilitzen en el sector de les pintures es poden classificar en sis grups,
segons sigui l’acció protectora que es desitgi aconseguir.

1

Bactericides
Aquests biocides són els responsables de mantenir en bon estat els productes de
base aigua en l’envàs, fins a la seva utilització, sent indispensables en la seva formulació.
La funció que hauran de realitzar serà conservar el producte lliure de bacteris, ja que
la presència d’aquests en un envàs, desqualifica la qualitat de la pintura, a més d’aportar
un aspecte i olor desagradables. Les empreses comercialitzadores de bactericides
ofereixen diverses opcions de barreja de matèries actives, combinades entre elles per
oferir una més efectiva protecció.

Són molt utilitzats els
següents: BIT (1,2benzoisotiazolin-3one), CMIT (5-clor-2metil-4-isotiazolin-one,
MIT
(2-metil-2Hisotiazolin-3-ona), sols
o combinats amb diversos alliberadors de
formol.
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Els alliberadors de
formol exerceixen un
paper molt important, ja
que en alliberar aquest
biocida, a poc a poc creen
una atmosfera protectora
en la cambra d’aire de
l’envàs, evitant l’inici i el
desenvolupament de la
contaminació.

A l’hora de triar un
bactericida, cal tenir en
compte diversos factors,
com les característiques del
producte, el procés de
fabricació, el temps que pot
estar el producte envasat
abans de ser aplicat, etc.
Cada biocida posseeix unes
qualitats que poden adaptarse millor a cada tipus de
producte.

ACTUALITAT

2

Fungicides
Els fungicides són biocides protectors de les superfícies sobre les quals s’ha aplicat
pintura, inhibint el creixement i desenvolupament de fongs. La presència de
fongs en una superfície, no només ofereix un aspecte desagradable, sinó que pot
afectar a la salut de les persones, sobretot en els espais interiors. És fàcil que en
superfícies amb humitat permanent s’observi la típica taca negra, que delata la
formació de floridura, amb l’agreujant que aquest problema s’expandeix
progressivament per la superfície afectada.
Els biocides que protegeixen de la formació de floridura, són els fungicides. Les
pintures que tinguin en la seva formulació aquests additius, estaran preparades per
evitar el desenvolupament i creixement dels fongs. Les pintures amb fungicides,
són necessàries per aplicar en totes les zones amb humitat, ja sigui permanent o
temporalment. Les diferents matèries fungicides que s’ofereixen tenen una àmplia
efectivitat, contra els diferents tipus de fongs, però per ampliar el seu camp d’acció,
es poden combinar amb altres fungicides, i ampliar el camp de l’acció protectora.

Les matèries fungicides més utilitzades són: IPBC, Carbendazima i OIT.

La fusta és un material sensible que ha de protegir-se dels fongs, sobretot quan es troba en
l’exterior o en zones interiors humides. En tal circumstàncies, els fungicides són indispensables en la composició dels vernissos que s’apliquen sobre aquestes superfícies de fusta.

3

4

Algicides
Els algicides són els biocides encarregats de mantenir les superfícies aplicades
lliures de la formació d’algues.
Les algues es desenvolupen al costat dels fongs, en algunes superfícies humides,
com a parets exteriors i properes a zones amb vegetació, o bé en superfícies
submergides en aigua, com piscines, dipòsits d’aigua, etc. Tenen un color verdós.
Els algicides solen produir-se juntament amb fungicides, ja que habitualment
els fongs i les algues apareixen junts, sent necessari protegir simultàniament les
superfícies dels fongs i de les algues.
És imprescindible que les pintures per a piscines i estanys continguin algicides en la
seva formulació per evitar la formació d’algues en la seva superfície.

Insecticides
Els biocides insecticides compleixen una important funció protectora en la fusta, ja que aquesta, com a material natural que és, tendeix a degradar-se, fent-ho a
major velocitat en el cas que no estigui protegida dels insectes que es desenvolupen
en el seu interior.
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Un insecticida molt utilitzat
per a la fusta és la
Permetrina. És necessari
que quan es protegeix la
fusta per primera vegada
s’utilitzin vernissos amb
una adequada dosi
d’insecticida i fungicida,
amb l’objectiu d’assegurar
que aquests biocides
penetrin a l’interior de la
fusta i aconseguir, així, una
correcta protecció.

Com a matèries actives
més utilitzades com a
insecticides
en
la
p ro t e c c i ó d e l a f u s t a
estan l’IPBC i el
Propiconazol.

5

Desinfectants
Com a productes auxiliars del sector pintures, els desinfectants són biocides
encarregats d’eliminar els fongs i algues que poden proliferar en les superfícies.
Aquesta neteja ha d’efectuar-se necessàriament abans del pintat per evitar que els
microorganismes afectin a l’aplicació de la pintura. El desinfectant de superfície que
s’ utilitza amb més freqüència és el clorur de benzalconi, que posseeix un bon
poder de desinfecció.
També és molt important la desinfecció de les instal·lacions que s’utilitzen per fabricar i envasar pintures de base aigua, ja que són molt sensibles a la contaminació de
microorganismes, així com dels dipòsits i recipients que s’usin per emmagatzemar
productes i matèries en les plantes de producció de pintures. La neteja és convenient
que es dugui a terme amb desinfectants per assegurar el bon estat de les instal·lacions.

6

Anti-incrustants
La protecció de superfícies marines submergides, es fa necessària per evitar el
desenvolupament i creixement dels microorganismes marins en aquestes superfícies,
que poden ser tant de tipus vegetal, com animal.

Així, les pintures
específiques per al
sector marí precisen
estar formulades amb
biocides
antiincrustants
a
fi
d’impedir
la
degradació del casc de
l e s e m b a rc a c i o n s i
d ’ a l t re s
elements
submergits en aigua
de mar.
Decorespacio.com
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També el mercat de la
pintura compte amb
pintures anti-insectes,
que es formulen amb
l’addició d’insecticides
que queden fixats en la
superfície de la pintura
aplicada, espantant els
insectes de la zona.

Després d’una llarga etapa en la qual es van
utilitzar els derivats de
l’estany com antiincrustants, es va prohibir el seu ús per l’alta
toxicitat que causava a la
fauna marina, sent
substituïts per altres
biocides
mes
respectuosos amb el
medi ambient, com, entre altres matèries, les
derivades del coure.

TARGETER
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DEMOSTRACIÓ DE GRACO
El passat 14 de desembre va tenir lloc a la seu del Gremi, la Demostració de la casa GRACO, on
es va presentar el Polvoritzador Minimax TM. És un polvoritzador sense cables Airless, que garanteix
un acabat tan perfecte com el dels polveritzadors Airless convencionals de GRACO. És l’eina ideal per
polvoritzar parets, sostres, portes, radiadors, armaris, portes de garatges, etc. en diferents colors. A la
demostració van assistir un gran nombre d’associats, com podeu veure a les següents imatges:

MINIMAX

TM

·

CANVIS DE COLOR RÀPID

·

FÀCIL DE TRASLLADAR EN L’ ÀREA DE TREBALL

·

POLVERITZA UNA AMPLIA GAMMA DE PINTURES PER INTERIORS I EXTERIORS.

A l’esquerre,
diverses imatges
de
diferents
moments de la
demostració del
polvoritzador
Minimax TM.

Més informació sobre
aquest producte:
www.minimax.eu.com

32

Minimax TM és una
manera completament
nova de polveritzar
amb una tecnologia
Airless que s’obrirà pas
en diferents mercats i
aplicacions. La seva
capacitat per canviar de
pintura i de color,
permet polveritzar
diferents objectes de
manera consecutiva.
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2011, l’any dels Autònoms
No es tracta només d’una frase de bons auguris, típica i tòpica. Gràcies a la influència i treball de les
organitzacions que representem i defensem els interessos dels emprenedors i emprenedores autònoms,
s’han anat aconseguint algunes fites importants:
·

Reduccions i bonificacions per a joves de fins a 30 anys i per a dones de fins
a 35 que comencin la seva activitat com a autònoms.

·

Possibilitat de contractar els fills de menys de 30 anys en el Règim familiar.

·

S’inclou el dret a percebre una prestació per cessament d’activitat.

·

Jubilació avançada per a autònoms que desenvolupin treballs perillosos.

·

Permís de paternitat i millores en la protecció de la maternitat.

·

Protecció de l’habitatge habitual davant deutes fiscals i de Seguretat Social.

·

Regulació dels autònoms econòmicament dependents.

·

Dret de participació de les organitzacions d’autònoms a defensar i promocio
nar els interessos econòmics i socials del col·lectiu en el Consejo Estatal del
Autónomo.

Comptem amb tots i totes per sumar esforços i continuar lluitant perquè els nostres
interessos, petits si es consideren individualment, tinguin el tractament que els
correspon per part de les administracions i els agents econòmics i financers, ja que
tots junts formem l’empresa més gran de Catalunya.

C/. ALMOGAVERS, 28 - 30 - Tel. 93 485 21 43* - fax 93 485 57 49 - 08018 BARCELONA
Web: http://www.debasa.es
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Obligació de rebre notificacions i comunicacionsadministratives de
l’Agència Tributària (AEAT) per mitjans electrònics
A partir del dia 1 de gener de 2011 s’estableix, mitjançant el Reial Decret,1363/2010, de 29
d’octubre, l’obligació de rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions
administratives de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
a) Persones o entitats sotmeses a l’obligació:
L’obligació afecta les persones o entitats, per raó de la seva forma jurídica:
1. Societats anònimes (NIF que comença per A).
2. Societats de responsabilitat limitada (NIF que comença per B)
3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat que no tinguin nacionalitat
espanyola (NIF que comença per N)
4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori
espanyol (NIF que comença per W)
5. Unions Temporals d’Empreses (UTE) (NIF que comença per U)
6. Les entitats el NIF de les quals comença per V (Agrupacions
d’interès econòmic, fons de capital risc, fons de pensions, etc.)

L’obligació també afecta les següents persones o entitats:
1. Entitats inscrites en el Registre de Grans Empreses
2. Entitats que hagin optat per la tributació en Règim de
consolidació fiscal en l’impost sobre societats.
3. Entitats que hagin optat per la tributació en el Règim
especial de grup d’entitats de l’IVA.
4. Persones o entitats que estiguin inscrites en el Registre
de devolució mensual de l’IVA.
5. Persones o entitats que tinguin autorització del
Departament de Duanes i IIEE per a la presentació de
declaracions duaneres mitjançant sistema de transmissió
electrònica de dades.

b) Abast del sistema de notificacions
L’obligació fa referència a totes les notificacions o comunicacions que efectuï l’Agència
Tributària (AEAT) en els seus procediments tributaris, duaners i estadístiques de comerç exterior, i en la gestió recaptadora que tingui encomanada.
S’estableixen algunes excepcions a la notificació electrònica, quan concorrin determinades
condicions. En particular, no s’utilitzarà el sistema de notificacions en la tramitació de les
reclamacions economicoadministratives.
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c) Sistema de notificació: adreça electrònica habilitada
Les notificacions es realitzaran segons el següent procediment:
• L’Administració assignarà i habilitarà, d’ofici, una adreça electrònica a cada un dels obligats
tributaris.
• Els obligats tributaris tindran accés en tot moment a la seva adreça electrònica per a
notificacions mitjançant el sistema de signatura electrònica.
• Aquesta adreça electrònica serà el lloc on l’Administració «dipositarà» o «penjarà» de
forma electrònica els documents electrònics que continguin les notificacions o comunicacions.
• En cas d’actuar mitjançant representant, previ apoderament a aquest efecte, s’habilitarà
una adreça electrònica per a aquest.
• Les notificacions per via electrònica es podran practicar transcorregut el termini d’un mes
des de la publicació de l’acord d’assignació de l’adreça electrònica.
• Els obligats tributaris disposen d’un termini de 10 dies, a comptar des de la posada a
disposició de la notificació a l’adreça electrònica, per a accedir al contingut de la mateixa.
• En cas de no accedir electrònicament a la notificació en aquest termini, aquesta
s’entendrà rebutjada i, per tant, realitzada.
DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

pimec
micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
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NOTÍCIES

RISC DE RETROCESSIÓ DE PAGAMENTS BANCARIS REBUTS
Un dels aspectes a tenir en compte de la nova “Llei 16/2009 de serveis de pagament”, és el règim
d’autorització en les operacions de pagament, i més concretament, el nou sistema de terminis
per sol·licitar la devolució dels rebuts amb domiciliació bancària. La nova llei distingeix entre
operacions de pagament autoritzades i no autoritzades.
En les operacions de pagament no autoritzades, s’ha de tenir especial atenció a quines
operacions poden ser qualificades com a no autoritzades per no complir alguns requisits formals
dels que exigeix la Llei. Quan l’usuari dels serveis de pagament tingui coneixement que s’ha
produït una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament, haurà de comunicar-ho a l’entitat de pagament, sense tardança injustificada i, en tot cas, en el termini màxim de
tretze mesos des de la data del càrrec o abonament.
En les operacions de pagament autoritzades, el termini màxim per sol·licitar la devolució dels
rebuts domiciliats autoritzats passa a ser de 8 setmanes des de la data del càrrec en compte,
sempre que es compleixin les següents condicions:
1.

que quan es va donar l’autorització,
aquesta no especificava l’import
exacte de l’operació de pagament, i

2.

que l’esmentat import supera el que
l’ordenant podia e s p e r a r
raonablement, tenint en compte les
seves anteriors pautes de despesa, les
condicions del seu contracte marc i les
circumstancies pertinents al cas.

Algunes precaucions recomanables. Abans de res, anar al nostre banc, que com a especialistes
en el tema ens podran assessorar. La majoria dels bancs disposen de cartes i formularis tipus.

En nous clients és convenient obtenir per duplicat un document que reculli la domiciliació
bancària dels rebuts abans dels enviaments, per remetre un exemplar a l’entitat financera i
guardar un altre en els arxius propis, per si hi hagués pèrdua o altres incidències.
Sobre els clients de cartera, els documents anteriors d’autorització expressa que autoritzaran
el cobrament per domiciliació segueixen plenament vigents. En aquells clients que, sense
tenir autorització expressa, es vingués cobrant per domiciliació bancària, podria entendre’s
que estan inclosos en els disposat per la Llei i per tant estarien autoritzats. En qualsevol cas,
seria prudent i més aconsellable actuar d’igual manera, obtenint autorització expressa que
tregui de dubtes.
En qualsevol cas, només és necessària una autorització per client. Aquesta autorització no
ha de tenir data de caducitat. L’ordre de domiciliació ha de ser signada per qui tingui poders,
és per això que seria necessari demanar còpia dels seus poders. Per a major garantia, caldria
estampar el segell de l’empresa. Si un client es nega a facilitar l’autorització, és aconsellable
canviar immediatament el mitjà de pagament utilitzat, i passar a document acceptat.
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ESCOLA - TALLER

CURS D`EMPAPERAT
El Gremi ha realitzat un cop mes, el CURS DE
COL·LOCACIÓ DE PAPER, el passat mes de gener,
amb una duració de 24 hores. El Professor de la
formació ha estat el Sr. Alejandro Roca i Casas, un
dels professors que pels seus coneixements i
experiència en el domini de l’ofici de pintor, és el
que fins ara ha estat impartint aquesta tècnica.

La descripció del curs consisteix en :
1.- Tractament de les diferents superfícies a pintar.
2.- Tipus de paper, coles, i les seves característiques.
3.- Col·locació de paper en indrets amb dificultats.
4.- Col·locació de sanefes i d’altres possibilitats
decoratives del paper.
Aquest curs ha estat subvencionat per la nostra Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors, havent resultat totalment
gratuït per als nostres associats. El Sr. Antonio Peña García,
President del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i
Comarques, així com del Patronat de la Fundació Privada Sant
Lluc dels Mestres Pintors, un cop acabat el curs, va lliurar el
corresponent diploma acreditatiu a tots els assistents.
Alguns dels alumnes, varen manifestar la seva satisfacció pels coneixements obtinguts en
aquest curs i en aquesta pràctica de l’empaperat, doncs no havien tingut ocasió de perfeccionar
aquesta tècnica, tant pels pocs anys que porten en el ofici, com per la poca demanda per part dels
seus clients.És cert que fins ara no estava de moda, però l’impuls renovador dels fabricants de
papers pintats, ha donat aquest altre aire innovador, oferint una extensa gamma de possibilitats,
podent escollir entre diferents tipus i classes de paper decoratiu, i també donant més facilitats per
a la seva col·locació. És per això que el paper pintat ha tornat a cridar l’atenció dels particulars i
decoradors, i d’aquesta manera, s’ha recuperat novament aquest estil en la decoració.

Agraïment,
Empreses col·laboradores:
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ESCOLA - TALLER

DISSENY MITJANÇANT L’EMPAPERAT
Moltes de les maneres en què podem canviar el disseny de una casa, és mitjançant l’empaperat,
utilitzat com a revestiment en parets de cases, oficines, locals etc. És fàcil de col·locar, proporciona
personalitat i un bon disseny, perquè s’ajusta als diversos esquemes de colors i estils decoratius, i a més
a més dissimula les imperfeccions de les parets. La seva varietat dependrà del material de fabricació,
segons el qual, trobarem els següents:

Papers Pintables: Aquests papers no tenen una coberta
plàstica, i no són fàcils de netejar en cas de taques, però no
és necessari treure’ls, si es desitja substituir el paper per la
pintura.

Papers Vinílics: Estan formats per una capa de paper i
una coberta de vinil o plàstic, que els fa impermeables. Permeten
ser rentats amb un drap humit en cas que es taquin.

Papers Vinilitzats: El material que els recobreix no té la mateixa resistència que els papers pintables
i que els vinílics, exigint més cura. La seva neteja no pot ser efectuada amb dissolvents que deteriorin
aquesta capa protectora.
Papers Autoadhesius: Són papers que s’adhereixen a la paret, sense necessitat d’encolar-los,
simplificant així, la tasca d’empaperat.
Papers partint de Fibres Tèxtils: Aporten un toc molt delicat en la decoració, però són de difícil
neteja i col·locació.
Per escollir correctament el paper indicat per a cada àrea, cal saber l’aspecte decoratiu, l’ús i el lloc
on s’aplicarà. L’adhesiu emprat, dependrà del tipus de paper. Per a papers vinílics, s’aplicarà cola
vinílica. Per a vinílics gruixuts, s’utilitzarà una cola especial. Per als papers pintats, la cola estarà reforçada
amb resines sintètiques, i per a papers diferents dels vinílics, és necessari un adhesiu universal per a
papers pintats.
Les parets requereixen d’una preparació per col·locar aquesta tècnica d’empaperat. En el cas que
les parets siguin verges, és recomanable aplicar una mà de fixador sellador o imprimació per a segellar
les parets. En les parets pintades és necessari rentar la pintura i polir, i si la paret té empaperats anteriors,
s’ha de retirar el paper amb diversos mètodes.
Seguidament es procedeix a col·locar el paper una vegada tallat i encolat, amb ajuda de mides i
plomades.La col·locació es realitza de dalt a baix, i quan s’adhereixi el paper, s’han de retirar les bombolles
d’aire presents.
www equipo arquitectura y construcción de ARQHYS.com
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Procolor lanza una nueva gama de pintura para cubrir las necesidades de aquellos pintores que
demandan productos estándar con una óptima relación calidad-precio. El objetivo es completar la
oferta de manera que el pintor encuentre productos de todos los segmentos en su Centro Procolor.
Nueva gama de pinturas de Procolor

Se trata de productos eficaces, seguros y fiables ideales para aquellos pintores que buscan
practicidad. La gama se compone de:
-

Comodín: pintura plástica mate para todo tipo de materiales de albañilería. Adecuada par
interiores, de buen rendimiento y cubrición, fácil de aplicar, seca rápidamente y es lavable.
Calibrado.

-

Litocril: Revestimiento mate para fachadas a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. Especialmente indicado para la protección y decoración de albañilería exterior como
cemento, morteros, revocos, etc. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua,
tiene una óptima aplicación , resistencia y adherencia. Los colores cumplen la norma UNE
48244.

-

Hydroprimer: Imprimación acrílico-siloxánica adecuada para soportes minerales y
revestimientos desgastados. Está especialmente indicada para fachadas donde se requiera
una alta transpirabilidad. Tiene una gran adherencia, iguala la absorción del soporte y es
concentrada.

Más información en www.procolor.es
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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 Constructores, Promotores, Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Decoradores, Instaladores, Oficinas 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 MATERIALES 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 POLINÓMICAS 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

N.I.F. nº

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
(R.P.)
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se suscribe a la Revista trimestral BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION por un año (cuatro ejemplares consecutivos) por el importe de noventa y cinco eur. (95,00 €), I.V.A. y gastos de envío incluidos, cuyo importe abonará a la entrega del primer volumen, entendiéndose prorrogada esta suscripción ilimitadamente de no recibir orden en contra.
.....................................................................................................................
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.............................................................................................

de 2011
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NOTÍCIES

LES QUOTES DE LES CAMBRES DE COMERÇ
SERAN VOLUNTÀRIES
Fins avui empreses i autònoms estaven obligats per llei a pagar al les cambres de comerç, un
cànon que varia en funció dels seus ingressos. El recent anunci del Govern de la supressió de
la imposició del pagament d’aquesta quota cameral (es podrà abonar de manera voluntària),
implicarà, segons càlculs de l’Executiu, un estalvi de 250 milions d’euros, dels quals
90 milions seran per a benefici de les Pimes.
Aquest cànon oscil·la entre el 0,75% i el 0,01%, dels beneficis de l’empresa, i suposa
prop del 40% dels ingressos de les 88 càmeres que existeixen a Espanya, les quals
estan agrupades en el Consell Superior de Cambres de Comerç.
Les cambres de comerç estan en contra d’aquesta mesura, que els podria deixar
sense el 65% dels seus ingressos. En el 2009, aquests organismes van ingressar un
total de 470 milions d’euros; 300 milions en concepte de recurs cameral i 170 en
autofinançament. Segons fonts del Consell Superior de Càmeres, aquesta mesura
“solament beneficiaria a les empreses grans, i no a les petites”.
CEOE i CEPYME, valoren l’eliminació d’aquest cànon a les cambres de comerç, al
mateix temps que demanen que continuï aquest procés de supressió de pagaments
obligatoris.

INDEX D’ANUNCIANTS

BARNICES VALENTINE
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FUNDACIÓN LABORAL CONST.

B. E. C.
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NOVACOLOR

CONSTRUMAT

4

PINTURAS CORBACHO

6
51
2

COPIBA

16

PINTURAS HEMPEL

52

CHILL ART

19

PINTURAS PALACIOS

35

DEBASA

33

PINTURAS TRAVÉ, S.L.

23

DECAPADOS BAENA

30

PROCOLOR

13

EUROSURFAS

9

El nostre agraïment als fabricants de pintura i entitats connectades amb la construcció que continuen donant la seva confiança a la
Revista Pintores, tant amb els seus anuncis com amb l’aportació d’interessants informacions de premsa i ressenyes de les seves activitats.
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WALL2FLOOR
MICROCIMENT A BASE DE CAL I RESINES PER LA DECORACIÓ DE PAVIMENTS I PARETS

Aquest tipus de revestiment permet renovar superfícies existents sense generar el desordre i la
brutícia de l’obra tradicional ja que, no requereix aixecar el material existent (ceràmiques, marbres,
etc). El revestiment té un gruix aproximat de 2 mm i no necessita juntes de cap tipus, fet que
facilita la neteja i el seu manteniment.
El sistema té un ancoratge i una adherència excel.lent, pràcticament sobre qualsevol material. Al
no tenir juntes, dóna una total llibertat per dissenyar l’espai sense cap limitació. Les possibilitats
de colors son infinites, ja que, Wall2floor és una base blanca neutre que podem tenyir amb qualsevol
tintòmetre.
El sistema està compost per tres productes, el Rasal Wall2Floor, el Top Coat Wall2Floor i el vernís
TradeGraff. Tot el sistema té a més, un altre valor afegit, que tot és en base aigua, fet que facilita
la neteja de les eines sense produir cap mena d’olor, ni contaminació mediambiental.
L’aplicació és extremadament fàcil, i dins la nostra pàgina www.traderfill.com podeu trobar tots
els passos necessaris per executar una obra amb plenes garanties tècniques. A més a més compteu
amb el nostres distribuïdors, que us podran orientar personalment en tot el procés. Tanmateix,
disposeu d’un servei tècnic per realitzar les prescripcions de cada obra.
DISTRIBUÏDORS OFICIALS A BARCELONA i PROVÍNCIA

pinturesplanell
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