
XXIII

Novembre

Sistemes per la 

impermeabilització de     

cobertes COOL&GREEN

Joan Lleal 

Mapei Spain 

S.A















• MAPEI I EL FENÒMEN ILLA DE  CALOR

• S'entén per illa de Calor el fenomen d’elevació de  
la temperatura que es produeix a les àrees 
urbanes respecte a las que es registren a les 
zones rurals.

• Aquest fenomen te conseqüències sobre les 
comunitats en termes d’increment del consum 
elèctric, augmentant els costos 
d’acondicionament i de una major contaminació 
de les àrees urbanes.



SISTEMES REDUCTORS FENÒMEN ILLA DE CALOR

Dos grans categories:

• GREEN ROOF, productes per a la realització de 
cobertes enjardinades i zones verdes;

• COOL ROOF, productes caracteritzats per un 
color blanc altament reflectant que permet 
reduir la temperatura superficial en comparació 
amb una coberta anàloga de color fosc.



Evolución de las cubiertas vegetales

https://www.urbanarbolismo.es/blog/evolucion-historica-
de-las-cubiertas-vegetales/



Cobertes enjardinades.

➢ Resistència a la penetració de les 
arrels i a l’atac biològic.

➢ Resistència a la immersió.

➢ Resistència química.

➢ Prestacions mecàniques, resistència a l’esquinçament, punxonament etc.

➢ Gama d’accessoris.

Severes condicions de servei i dificultat d’accés a la membrana  
sistemes segurs i fiables en el temps.

Requeriments de la membrana:



Cobertes enjardinades 

- Solució 1

PURTOP 1000
membrana impermeabilitzant de poliurea
PURA, bicomponent, lliure de COV’s, s’aplica 
per projecció. 



1. Preparació del suport

5. POLYFOND KIT DRAIN
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3. PRIMER SN empolsinat amb àrid de 
quars

4. Membrana PURTOP 1000

6. Mantell vegetal

2. Segellant MAPEFLEX PU45

Cobertes enjardinades 

- Solució 1



Cobertes enjardinades

- Solució 1

✓ Impermeabilització immediata (< 4 min.) i ràpida 
posada en ús (aproximadament  20 min.)

✓ Alta resistència mecànica: 25 N/mm2 

✓ Alta capacitat de pontejar fissures
- Estàtic: Classe A5 > 2.5 mm 
- Dinàmic: Classe B 4.1, 10 000 cicles, 

0.2 mm – 0.5 mm

✓ Elongació > 350%

✓ Excel·lent resistència química.

✓ No necessita reforç.

✓ Resistent a les arrels (certificat).

PURTOP 1000





MAPEPLAN T B
membrana flexible de TPO

Cobertes enjardinades

- Solució 2



MAPEPLAN T B System

1. Mantell vegetal

2. Feltre separador (ex. POLYDREN)

3. Capa drenant.

4. Feltre separador (ex. POLYDREN)

5. MAPEPLAN T B membrana

6. Aïllament tèrmic

7. Barrera de vapor (ex. POLYVAP)

8. Suport resistent.

Cobertes enjardinades

- Solució 2



Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau
(Landscape Research, Development and Construction Society, Germany)

Cobertes enjardinades

- Solució 2



Contenidors revestits amb MAPEPLAN T i 
amb plantes de gran desenvolupament 
d’arrels

Plantes i terra retirades desprès de 2 anys Neteja del revestiment 
MAPEPLAN T amb llança d’aigua

Comprovació de senyals de perforació o traspassament d’arrels a la 
superfície, les unions soldades, les juntes i encontres de MAPEPLAN T

Cobertes enjardinades

- Solució 2



GREEN ROOF



GREEN ROOF



GREEN ROOF



GREEN ROOF



GREEN ROOF



Cobertes enjardinades

- Solució 3



Cobertes enjardinades

- Solució 3



•Tecnologia innovadora, impermeabilitzant de poliuretà de base aquosa.

•Exempt de VOC (substàncies orgàniques volàtils).

•Ràpid assecatge

•Llest a l’ús, fàcil d’aplicar i amb alta capacitat de distensió.

• Esta disponible en color blanc amb elevat SRI (Solar Reflectance Index) 

igual a 103.

• Producte amb  marcat CE de conformitat amb la norma EN 1504-2.

• Producte resistent a la penetració d’arrels de conformitat amb la  

norma UNE CEN/TS 14416.

AQUAFLEX ROOF Premium

Cobertes enjardinades

- Solució 3



• La versió HR, per el seu valor de 

SRI, contribueix al crèdit «Heat

Island Reduction» (Efecte Illa de 

Calor) segons LEED V4 àrea

temàtica SS (Sustainable Sites).



Terrasses de zones comuns

Cobertes enjardinades

- Solució 3



Jardineres

Cobertes enjardinades

- Solució 3



joanlleal@mapei.es


