Amb la vocació de donar
cada dia millor servei als seus
clients, Tuberías y Pref. Palau
SA, va iniciar fa més de 30 anys
la producció de formigó fresc,
oferint un producte de la màxima qualitat.
Disposem d‘una àmplia gamma
de formigons segons les diverses necessitats dels nostres
clients:
Resistència en N/mm²: 20, 25, 30 i 35 (per a altres resistències, consulteu el departament tècnic).
Consistència: seca, plàstica, tova, fluida i líquida.
Mida de l’àrid: 12 i 20 mm.
Ambients: segons la normativa vigent EHE-08
En funció dels paràmetres anteriors, els formigons es tipificaran segons els següents formats:
T – R / C / TM / A
T: HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat.
R: Resistència característica del formigó expressada en N/mm².
C: tipus de consistència: S seca, P plàstica, B tova, F fluida i L líquida.
TM: gruix màxim de l’àrid expressat en mil·límetres.
	 A: designació de l’ambient al qual estarà exposat el formigó definit per la combinació d’una classe general d’exposició i una o diverses classes específiques, segons s’especifica en la normativa
vigent.
A més de l’ampli ventall de formigons frescos, també podem subministrar formigons per a gunita,
morters preparats i formigons autonivellants.
Tots els nostres formigons estan elaborats amb els millors materials i disposen de segells de qualitat, amb additius d’última generació sotmesos a un control de qualitat constant per part del nostre
laboratori intern, que garanteix la qualitat i el compliment de la normativa, i reforçats per laboratoris
independents.
Disposem de personal altament qualificat i en contínua formació per poder oferir el millor servei tècnic i un assessorament immediat per resoldre els dubtes que puguin sorgir abans, durant o després
del subministrament del formigó. Sempre orientats a millorar dia a dia per tal de garantir la satisfacció final dels nostres clients.

