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1 - INTRODUCCIÓ.
El sistema de biga telescòpica EXTEND SYSTEM d'alumini ens ofereix gran varietat
de solucions per a la rehabilitació d'edificis, s'utilitza en els reforços d'estructures
danyades pel pas dels anys, també ofereix la possibilitat d'efectuar ampliacions en
habitatges sense necessitat de realitzar grans obres. Tot això garantint el
compliment del CTE i la normativa de subministrament i muntatge de sistemes
constructius amb perfils normalitzats d'alumini EXTEND SYSTEM.

Gràcies a la combinació de diversos perfils d'alumini, EXTEND SYSTEM
aconsegueix les més altes prestacions per al reforç d'estructures o habilitació
d'espais nous en els edificis existents.
- Perfils: P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24
- Suports: plaques d'ancoratge
- Cargols, resines per a ancoratges i morters

MARCAT CE
El sistema de bigues telescòpiques d'alumini EXTEND SYSTEM és l'únic sistema
que té simultàniament el DIT, i el marcatge CE del sistema, tot això d'acord amb les
Normes Europees pel que fa a perfils i kits formats per diversos perfils:
- DIT 270R / 09
- A 15088: 2005
- A 1090-1: 2009 + A1: 2011
Els perfils i les bigues d'alumini EXTEND SYSTEM compleixen amb el REGLAMENT
DE LA UNIÓ EUROPEA Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades
per a la comercialització de productes de construcció.
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2 – IDENTIFICACIÓ, MARCAT CE
2.1- Identificació
Séneton, SA, en qualitat de fabricant de les bigues telescòpiques d'alumini EXTEND
SYSTEM, disposa d'un sistema d'etiquetatge de tots els elements del sistema.
A l'etiqueta del marcatge CE figura:
- Marcat de conformitat CE amb el símbol "CE" que estableix la Directiva 93/68 CEE
- Fitxa d’informació del marcatge CE
- Logotip marca EXTEND SYSTEM.
- Identificació de la societat.
- Codi de l'element i la longitud.
- La longitud mínima d'encastament.
- El logotip del Document d'Idoneïtat Tècnica.

2.2- Marcat CE

El marcatge CE s'ha de fixar en l'etiquetatge del producte i sobre el seu envàs, o bé
a la informació comercial que l'acompanyi.
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3 – DEFINICIÓ DEL KIT I ÚS PREVIST
3.1 - Definició del sistema
La biga d'alumini EXTEND SYSTEM és un kit format per dos o tres perfils que
s'acoblen entre si de forma ajustada i telescòpica, els extrems de la biga es poden
recolzar a uns suports o bé encastar o recolzar en un element resistent.

El sistema de biga EXTEND SYSTEM, està format per sis perfils d'alumini de secció
rectangular i de secció variable, prenent un perfil i introduint un o dos perfils de
menor secció pels extrems del major obtindrem, una biga que s'adaptarà a la
longitud desitjada.
Els perfils disponibles són:
-

P-14

-

P-16

-

P-18

-

P-20

-

P-22

-

P-24

Figura 1

Amb els perfils es poden composar els
diferents kits que formen les bigues
EXTEND SYSTEM,

V-16, V-18, V-20,

V-22, V-24.
Figura 2

V-16

V-18

V-20
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3.2 - Ús previst
La principal aplicació de les bigues EXTEND SYSTEM és el reforç de tot tipus de
sostres, especialment sostres nervats unidireccionals de biguetes deteriorades,
mitjançant la col·locació, sota les mateixes o flanquejant lateralment, consistent en
una substitució funcional. (Figures 3 i 4)

Amb la col·locació sota la bigueta afectada d'una biga de reforç EXTEND SYSTEM,
s’aconsegueix la transmissió de càrregues de la bigueta malmesa a la biga de reforç
mitjançant el rebliment de l'espai entre totes dues amb morter de retracció
controlada.

Figura 3

Figura 4
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Si les condicions de l'edifici ho permeten, és possible realitzar la substitució de la
bigueta afectada per una biga EXTEND SYSTEM, consistent en una substitució
física.

3.3- Materials i components del sistema EXTEND SYSTEM

3.3.1- Alumini

Les característiques de l'aliatge d'alumini emprat en la fabricació dels perfils extrudits
i les peces de suport, es donen a la Taula 1:
TAULA 1. DADES DE L'ALUMINI
Aliatge i tractament
Aliatge del subministrador
Correspondència
aproximada

EN AW-606035

Simbòlica

EN AW-6063

Numèrica

EN AW-AL
Mg0,7Si

DIN

AlMgSi0,5 F22

Tractament

T6

Propietats físiques
Pes específic
Coeficient de dilatació
tèrmica lineal (20 a 100 ºC)
Mòdul d'elasticitat

2.700 kg/m3
23·10-6 K-1
69.000 MPa

Coeficient de Poisson

0,3

Propietats mecàniques
Resistència a tracció (Rm)

≥ 215 MPa

Límit elàstic (Rp0,2)

≥ 190 MPa

Allargament (A)
Duresa Brinell (HB)

≥ 10 %
67

Per a la instal·lació in situ de les bigues EXTEND SYSTEM, a més dels kits que
formen la biga EXTEND SYSTEM, és possible que sigui necessari utilitzar altres
components com els descrits a continuació:
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3.3.2- Suports
Són peces d'alumini que transmeten, mitjançant ancoratges, les càrregues de la biga
a l'element resistent les càrregues de la biga a reforçar.

Figura 5

3.3.3- Morter hidràulic de retracció controlada

Morter tixotròpic a base de ciment hidràulic, àrids seleccionats, addicions i fibres
sintètiques d'alta compatibilitat amb el formigó per a reparació estructural. S'empra
per al ataconat entre la bigueta a reforçar i la biga EXTEND SYSTEM per garantir la
transmissió de càrregues.

3.3.4- Ancoratges

Es col·locaran els ancoratges adequats en funció de les càrregues i del tipus de
suport de què es disposa en cada cas, sempre es comprovaran les especificacions
del fabricant dels mateixos.

Figura 6

Figura 7
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3.4- Responsabilitats

3.4.1- Control de Producció en Fàbrica.
El fabricant exerceix un control de producció en fàbrica de components del sistema
de manera permanent segons Norma EN 15088: 2005, EN 1090-1 i EN 1090-3. Els
controls de qualitat es realitzen sobre els materials per assegurar la qualitat i la
idoneïtat d'ús d'aquests components.
El control de qualitat sobre els components inclou comprovacions relatives a
dimensions d'ús d'aquests components.
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4 – COMPONENTS DEL SISTEMA
4.1

Biga EXTEND SYSTEM

Biga extensible d'alumini.
Està formada per perfils tubulars amb cares d'espessor variable, la biga pot estar
formada per dos o tres trams, situant-se el de major cantell al centre. La connexió
entre els diferents trams es fa per simple penetració dels mateixos (figura 8).

Les característiques i propietats de l'alumini van quedar definides en el punt 3.3.1.
Les característiques geomètriques i mecàniques s'especifiquen a les taules 2 i 3.

TAULA 2: CARACTERÍSTIQUES PERFILS BASE
Perfil

Dimensions (mm)

Àrea

Ix

Wx

Iy

Wy

Pes

cm4

cm3

cm4

cm3

kg/m

Tipus

h

b

cm2

P-14

145

62

17,85

568,72

69,01

101,33

31,44

4,82

P-16

162

73

20,41

813,58

100,92

162,83

44,79

5,55

P-18

179

84

22,79

1113,29

124,91

249,22

59,27

6,20

P-20

197

95

27,65

1681,65

170,73

380,53

79,90

7,52

P-22

218

107

32,92

2499,49

229,57

566,81

105,70

8,95

P-24

242

120

40,95

3922,98

324,21

866,14

144,36

11,14

Amb els perfils de la taula 2, P-14 a P-24 es poden formar els següents kits de biga
EXTEND SYSTEM, es defineixen sis tipus de perfils de secció rectangular (taula 2)
per a la constitució dels cinc tipus de bigues (taula 3).
TAULA 3: TIPUS DE BIGUES
Biga Tipus

Perfils

V-16

P-14

P-16

V-18

P-16

P-18

V-20

P-18

P-20

V-22

P-20

P-22

V-24

P-22

P-24

La relació entre les longituds dels perfils que constitueixen la biga EXTEND
SYSTEM serà objecte de càlcul específic en cada cas.
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No obstant això, amb caràcter general, la biga es conformarà de la següent manera:

4.1.1- Biga de tres trams:
Es forma per un tram central de L / 2 i dos trams laterals de L / 4 més la longitud
mínima d'encastament, sent L la longitud total de la biga (figura 8).

Figura 8

4.1.2- Biga de dos trams:
Es forma d’un perfil de major altura de 2L/3 i el de menor altura L/3 més la longitud
mínima d'encastament, sent L la longitud total de la biga (figura 9).

La longitud mínima d'encastament es fixa en almenys tres vegades el cantell del
major dels perfils i serà objecte de comprovació després de la seva posada en obra,
ja que d'això depèn el comportament rígid del nus. Opcionalment, en els perfils es
podran fer marques que facilitin l'esmentada comprovació.
A l'etiqueta d'identificació es de defineix la longitud mínima d'encastament.

Versió 1.4 04/05/2019
Pàg. 10 de 28

MANUAL DE MUNTATGE

Figura 9

4.1.3- ENCASTAMENT MÍNIM:
Encastament mínim P-14 a P-16: 480 mm
Encastament mínim P-16 a P-18: 540 mm
Encastament mínim P-18 a P-20: 600 mm
Encastament mínim P-20 a P-22: 660 mm
Encastament mínim P-22 a P-24: 720 mm

4.2 Suport

Peça d'alumini que transmet mitjançant els ancoratges les càrregues de la biga de
reforç EXTEND SYSTEM a l'element resistent.
Opcionalment es poden utilitzar per a la col·locació de la biga dels suports d'alumini
del sistema EXTEND SYSTEM. (Figura 5)
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Les característiques i propietats dels suports d'alumini van quedar definides a la
tabla 3.1, Es presenten quinze tipus diferents, segons el tipus de biga i la solució de
suport adoptada (figures 11 a 15).

4.3 Morter d’ataconat

S'empra per al reblert de l'espai entre la bigueta a reforçar i la biga EXTEND
SYSTEM, a fi de garantir la transmissió de càrregues.

El rang de gruixos admesos per a aquest material permet la seva col·locació tant en
espais petits com pot ser el centre del reforç, com en espais més grans, com els que
poden estar en els extrems del mateix. Aquest últim aspecte és el que permet la
correcta transmissió de càrregues entre el forjat i el reforç.

La resistència necessària mínima a compressió és de 17,5 MPa.

4.4 Ancoratges

La definició del tipus, posició i nombre d'ancoratges per a la fixació de les plaques
d'ancoratge al suport es realitzarà en funció del material base de suport i dels
esforços transmesos a aquest, i ha de quedar reflectit en el projecte tècnic.

Aquestes dades seran facilitades pel responsable del Sistema, en funció de les
recomanacions del fabricant de l'ancoratge al suport per a cada material base de
suport. (Figures 6 i 7)

És responsabilitat de l'empresa instal·ladora i la Direcció facultativa, la comprovació
de l'adequació de l'ancoratge, definit en el projecte tècnic, amb l'element suport
executat a l’obra.
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5 - TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE
5.1 Perfils d'alumini
-

Han de transportar i emmagatzemar-se de manera que no pateixin

deformacions. Quan un perfil, per causa d'algun contratemps s'hagi deformat, ha de
ser rebutjat, no permetent la seva redreçament o reparació.
-

Evitar contacte amb aigua o neu.

-

Evitar condensació d'aigua.
Un cop oberts, els embalatges han de ser buidats el mateix dia.
Els paquets oberts o tancats no han de ser emmagatzemats en locals humits.

-

Disposar de bona ventilació.
En cas de risc de condensació d'aigua, els paquets no han de ser recoberts

per plàstic per tots els costats. Es tindrà en compte especialment, deixar un espai
lliure suficient entre la cara superior del material emmagatzemat i l'embalatge.

Les peces d'alumini que tinguin taques d'aigua o de corrosió, només podran ser
netejades amb un tractament mecànic de la superfície (poliment) sempre que la
forma geomètrica de la peça ho permeti.

5.2 Morter de ataconat, resina epoxídica i ancoratges

Es seguiran les recomanacions dels fabricants del morter, la resina i els ancoratges
relatius a condicions d'emmagatzematge i conservació d'aquests productes.

El morter, la resina i els ancoratges s'emmagatzemaran seguint les recomanacions
del fabricant dels mateixos.

Versió 1.4 04/05/2019
Pàg. 13 de 28

MANUAL DE MUNTATGE

6 - POSADA EN OBRA
6.1 Especificacions generals

La posada en obra del sistema ha de ser realitzada per SENETON, SA o per
empreses qualificades en el muntatge de sistemes de reforç i reparació d'elements
estructurals, Séneton, SA ofereix assessorament i assistència tècnica, d'acord amb
les especificacions d'aquest document a les empreses que vulguin muntar les bigues
EXTEND SYSTEM.

En qualsevol cas, SENETON, SA facilita totes les dades necessàries per realitzar el
projecte i execució del projecte de reforç del forjat; havent de proporcionar, si així se
sol·licita, assistència tècnica durant les fases de projecte i execució, incloent la
resolució dels punts singulars.

6.2 Ancoratges

Els ancoratges de fixació de les plaques d'ancoratge al suport no formen part del
Sistema i per tant no han estat avaluats en aquest manual; No obstant això, en el
projecte tècnic haurà de quedar definida la posició i nombre d'ancoratges en funció
del tipus i estat del suport i dels esforços transmesos a aquest.

En obra s'haurà de comprovar el tipus i estat del suport i si els ancoratges previstos
en el projecte tècnic són adequats a aquest. En cas que l'ancoratge previst no sigui
adequat, haurà de substituir sota l'aprovació de la Direcció Facultativa.

6.3 Muntatge

Cada cas requereix un estudi particular però, per regla general, comprèn les
següents fases:
Apuntalament del forjat objecte de reforç, si fos necessari per condicions de
seguretat.
Versió 1.4 04/05/2019
Pàg. 14 de 28

MANUAL DE MUNTATGE

Localitzar i descobrir els nervis deteriorats del forjat en tota la seva longitud,
mitjançant desmuntatge de fals sostre, picat de revestiments, etc., segons el tipus
d'acabat de la superfície inferior del forjat a tractar.

Desviació de les instal·lacions existents si fos necessari.

Sanejament de les parts danyades de les biguetes objecte d'intervenció, eliminant
les zones degradades.

Recomposició, en cas que fos necessari, de la zona inferior de la bigueta a reforçar,
prèvia neteja de pols i greix.

Picat de revestiments a la zona d'ubicació dels suports.

Replanteig i col·locació dels suports.

Muntatge de la biga EXTEND SYSTEM. Comprovació rigorosa que les longituds
d'encastament dels perfils són com a mínim tres vegades el cantell del major.
Comprovació de la correcta lliurament de la biga en els suports.

Rebliment de l'espai entre la biga EXTEND SYSTEM i la bigueta reforçada amb
morter tixotròpic de retracció controlada, comprovant que omple totalment l'espai
entre ambdues.

Es seguiran les recomanacions de posada en obra proporcionades pels fabricants
dels morters i la resina relatius a la posada en obra d'aquests productes.
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1. Sanejament

de

la

bigueta

deteriorada i preparació de l’element
resistent per a la col·locació dels
suports amb ancoratges.

2. Fixació dels suports a l’estructura
portant amb ancoratges químics
mecànics.

3. Col·locació de la biga, recolzant-la
en els suports

4. Ataconat

amb

morter

sense

retracció, per a transmetre les
càrregues

a

la

biga

EXTEND

SYSTEM

Figura 10

Versió 1.4 04/05/2019
Pàg. 16 de 28

MANUAL DE MUNTATGE

6.4

Suports d'alumini

La biga EXTEND SYSTEM disposa de suports d'alumini estandarditzats per
transmetre, mitjançant ancoratges, les càrregues de la biga EXTEND SYSTEM a
l'element resistent les càrregues de la biga a reforçar.
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6.5 Diferents solucions de reforç d'estructures

Figura 16. Biga amb suport d'alumini EXTEND SYSTEM, detall amb ancoratge
químic a paret de ceràmica.

Figura 17. Biga amb suport d'alumini EXTEND SYSTEM, detall amb ancoratge
químic a jàssera de formigó.

Figura 18. Biga amb suport d'alumini EXTEND SYSTEM, detall amb ancoratge
químic a jàssera plana de formigó.
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Figura 19. Biga EXTEND SYSTEM amb suport d'acer, angle L 100x100 soldat a
jàssera metàl·lica.

Figura 20. Biga d'alumini EXTEND SYSTEM per a reforç de bigues de formigó i
revoltó ceràmic.

Figura 21. Biga d'alumini EXTEND SYSTEM per a reforç de bigues ceràmiques i
revoltó.
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Figura 22. Biga d'alumini EXTEND SYSTEM per a reforç de bigues ceràmiques amb
platines i UPE per a suport de nervis intermedis.

Figura 23. Biga ronyonera per a reforç de biga de fusta
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7 - Compliment de la normativa nacional espanyola

7.1 Codi Tècnic Espanyol

7.1.1 ES - Seguretat estructural

Aquesta avaluació tècnica i els assajos realitzats, han permès comprovar que el
model de càlcul proposat és coherent amb el comportament del Sistema, segons es
descriuen en l'apartat 6.

El projecte tècnic haurà de comptar amb el seu corresponent annex de càlcul
d'estructures, on s'especifiquen els criteris de càlcul adoptats, que han de ser
conformes al que estableix el present document i justificar el compliment dels
requisits bàsics de resistència i estabilitat (ES 1) i d'aptitud al servei (ES 2) del CTE.

Si bé el Sistema és un sistema de reparació de forjats, no s'ha d'oblidar que el forjat
forma part d'una organització estructural més àmplia, la de l'edifici, havent-se de
comprovar la capacitat global de la mateixa, l'adequació de la resta d'elements que
han de transmetre les càrregues fins a la fonamentació i la incidència sobre els
mateixos del reforç.

El Sistema a causa del poc pes específic alumini, material utilitzat, suposa un reduït
increment de les càrregues gravitatòries sobre els elements estructurals verticals i en
últim terme sobre fonamentació; no obstant això, s'haurà de comprovar en cada cas,
la capacitat dels mateixos a l'esmentat increment de càrregues, així com el nivell de
tensions en el terreny.

El Sistema no proporciona la recuperació de les deformacions existents en el forjat a
reparar. El projectista del reforç haurà de considerar que les deformacions i fletxa
que produeixin les càrregues i sobrecàrregues avaluades en el càlcul del reforç, se
sumaran a les ja existents en l'element a reparar.
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7.1.2 SI - Seguretat en cas d'incendi

L'estructura de reforç, incloent els ancoratges, haurà de quedar convenientment
protegida enfront de l'acció del foc, de manera que es compleixi l'exigència bàsica de
Resistència al foc de l'estructura (SI 6) en funció de les característiques concretes de
l'edifici, segons es recull en el CTE-DB-SI.

7.1.3 SU - Seguretat d'utilització

No procedeix.

7.1.4 HS - Salubritat

Els components del Sistema una vegada instal·lat, no contenen ni alliberen
substàncies perilloses d'acord amb la legislació nacional i europea.

7.1.5 HR - Protecció davant el soroll

Segons queda establert en el "Àmbit d'aplicació" del CTE-DB-HR, relatiu a Protecció
enfront del soroll, queden excloses de l'àmbit d'aplicació de l'esmentat document "les
obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, llevat
quan es tracti de rehabilitació integral ".

7.1.6 HE - Estalvi d'energia

no procedeix

7.2 Utilització del producte. Posada en obra i limitacions d'ús
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7.2.1 Posada en obra

Haurà de comprovar-se de manera rigorosa que la longitud d'encastament entre els
perfils constitutius de la biga EXTEND SYSTEM, no és inferior al mínim, fixat en tres
vegades el cantell del major, ja que d'això depèn el comportament rígid del nus i, en
conseqüència, la coherència del model de càlcul definit amb el comportament real
del sistema.

Haurà de tenir cura especialment l'aplicació del material de farciment entre la bigueta
afectada i el reforç, comprovant-se que colmata la totalitat de l'espai comprès entre
tots dos, ja que de la mateixa depèn la garantia d'una adequada transmissió de
càrregues.

Prèviament a la instal·lació del sistema, s'haurà de verificar el tipus i estat del suport
per a la definició del tipus i nombre d'ancoratges.

Es seguiran les instruccions de manipulació i seguretat dels morters i de la resina
proporcionades pels subministradors d'aquests productes.

7.3 Manteniment i condicions de servei

L'ús de l'alumini com a matèria primera del reforç proporciona una millor durabilitat
enfront de la corrosió.

S'hauran de seguir les disposicions sobre durabilitat recollides en l'Eurocodi 9 sobre
"Projecte d'estructures d'alumini" (Apartats 2.4 i 3.4).
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SUBSTITUCIÓ DE CAVALLS DE FUSTA

La biga EXTEND SYSTEM ha estat dissenyada també per a la conversió
d'encavallades de fusta en sostre resistent per proporcionar allotjament a l'espai
resultant alliberat en treure els tirants de fusta.

Les bigues EXTEND SYSTEM es col·loquen horitzontalment al costat del tirant de la
base de les encavallades de la coberta del sostre. Els tirants diagonals se
substitueixen per dos muntants verticals i el lligat horitzontal de la part superior.
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Les bigues són d'alumini i telescòpiques per tan la seva instal·lació és fàcil i ràpida,
no precisant de personal especialitzat. S'ajusten a la longitud exacta necessària per
recolzar-se en les parets de càrrega de l'edifici i no necessiten cap suport
intermedi.

El sistema EXTEND SYSTEM disposa de diverses seccions de perfils que s'adapten
a la majoria de longituds i necessitats per a la conversió d'espais no utilitzables.
El sistema EXTEND SYSTEM s’ha de col·locar segons les normes de muntatge, És
necessari l'assessorament d'un arquitecte o tècnic competent per a la supervisió del
disseny i la correcta execució per aprofitar al màxim les propietats del sistema.
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Séneton, SA, fabricant de les bigues EXTEND SYSTEM ofereix assessorament i
servei en el disseny i càlcul.
El sistema EXTEND SYSTEM és també una bona solució per al reforç tradicional de
sostres en mal estat en llocs on és difícil accedir per a la substitució de les bigues.

Les instruccions detallades es proporcionen en el manual de muntatge que
proporciona seqüències pas a pas de forma fàcil de seguir.
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Aquest sistema optimitza l'espai alliberat convertint en útil l'espai de l'antiga
estructura.
Les bigues EXTEND SYSTEM es calculen per suportar les càrregues del pis per a
una sobrecàrrega habitable.

Permisos d'obres per a la realització dels treballs:

Haurà consultar a l'Ajuntament o organisme oficial corresponent les llicències
necessàries per a la realització de les obres.
Instal·lació: No es requereix cap coneixement previ per a la instal·lació, ja que és
molt senzill i tot bon paleta, fuster o sostrador pot instal·lar-lo.
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