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PRESENTACIÓ
El manteniment dels sistemes de protecció
passiva contra incendis és cosa de tots
La protecció passiva contra incendis (PPCI) comprèn tots els materials i sistemes dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir-ne o retardar-ne
la propagació i facilitar-ne l’extinció.

de mantenir i utilitzar correctament l’equipament,
edifici o finca i les seves instal·lacions, no sols per
allargar‐ne la vida, sinó –el més important– per
garantir la seguretat de les persones i dels béns.

Degut a la seva importància, cal extremar la seguretat en l’àmbit preventiu i garantir l’estat correcte
i el bon ús de totes les instal·lacions i aplicacions
existents.

En el Grup de Treball de Protecció Passiva del
CLÚSIC contra incendis ens hem fet el ferm
propòsit de treballar per tal d’avançar en la cultura
del manteniment.

Ens cal un bon funcionament dels sistemes i, per
assolir-lo, cal dur a terme el manteniment necessari que ens garanteixi un estat correcte d’ús.

Aquesta Guia neix amb l’objectiu de disposar
d’un document pràctic de gestió eficient per a les
empreses, que ajudi a establir els paràmetres que
garanteixin un correcte manteniment durant tota
la vida útil dels sistemes de PPCI.

Des del Clúster de Seguretat contra Incendis (CLÚSIC) entenem que cal un major compromís social
i de les organitzacions per poder assolir el repte
plantejat.
L’èxit d’un correcte manteniment requereix el
compromís compartit d’empreses de serveis de
manteniment, dels gestors dels equipaments i
dels propietaris o usuaris d’aquests sistemes de
protecció passiva.
Les empreses de manteniment han d’oferir
serveis que garanteixin una continuïtat en la
prestació dels productes i sistemes de protecció
passiva.
Els gestors dels equipaments, per la seva part,
constitueixen el vincle entre les empreses de
manteniment i els propietaris de les instal·lacions,
i proporcionen un valor afegit als serveis que
ofereixen les empreses als propietaris o usuaris
dels equipaments, sempre que aquests últims,
naturalment, assumeixin la seva responsabilitat

En aquesta Guia hi han participat fabricants, instal·ladors, aplicadors, entitats de control, laboratoris, col·legis professionals, etc., a fi de donar una
visió global de les necessitats, documentar-les i
establir per a cada sistema quins punts cal seguir
a favor d’un bon manteniment.
Som conscients que encara queda camí. Esperem, doncs, que les ganes i el coneixement que
hem dipositat en aquesta Guia tots els col·laboradors que hi han participat, serveixin per ajudar
a realitzar un manteniment més eficient i, alhora,
impulsar la cultura del manteniment dels sistemes de protecció passiva contra incendis.

Dolors Costa
Coordinadora
Grup de Treball de Protecció Passiva
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01. DEFINICIÓ DE
PROTECCIÓ PASSIVA
CONTRA INCENDIS
Tal com indica la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments de la Generalitat de
Catalunya en la seva Instrucció
Tècnica Complementària SP 136,
els productes de protecció passiva
són aquells materials, productes o
sistemes constructius especialment

dissenyats per proporcionar característiques específiques de reacció o
resistència al foc, en aspectes com
ara la protecció estructural, la compartimentació en sectors d’incendi,
la protecció d’equips i instal·lacions o
les barreres per limitar la propagació
de l’incendi o dels seus efectes.

02. PER QUÈ UN
MANTENIMENT DELS
SISTEMES DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS?
La protecció passiva contra incendis (PPCI) és un dels eixos fonamentals
dins els edificis, que resulta primordial per poder garantir correctament la
seguretat en l’evacuació de les persones, en els equips d’intervenció i rescat i,
per últim, en els béns que inclouen.
És clau contenir i retardar la propagació i els efectes d’un incendi en un equipament amb un sistema correcte de PPCI.
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Per aquesta raó, resulta essencial que la seva execució es
dugui a terme segons el que es prescriu tant en la diferent
legislació d’obligat compliment (Codi tècnic de l’edificació–CTE–, Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials –RSCIEI–, Reglament de productes de la construcció –RPC–...), com en les indicacions
dels diferents fabricants i les guies tècniques d’associacions de reconegut prestigi. Com a mostra d’aquest darrer
cas, podem esmentar la Guia de bones pràctiques per a
la protecció passiva contra incendis, publicada per aquest
mateix Clúster de Seguretat Contra Incendis, o les guies
internacionals de l’Association for Specialist Fire Protection (ASFP).
No obstant això, si una correcta execució de la PPCI és
decisiva a l’hora de garantir una resposta segura davant
l’incendi d’acord amb el projecte i la legislació aplicable,
també és un repte dur a terme un correcte manteniment
d’aquests sistemes durant tota la seva vida útil. Com qualsevol altre element, els materials de PPCI poden estar subjectes a accions que els malmetin, degut a l’ús habitual, a
l’ambient, a accions accidentals o al mateix desgast dels

materials, la qual cosa fa que acabin perdent o minvant de
manera considerable les seves prestacions tècniques.
Cal tenir molt present que, segons el punt 1 de l’article 16
de la Llei 38/1999, de 5 novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE), s’estableix que «són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l’edificació mitjançant un
ús i un manteniment adequats, així com rebre, conservar
i transmetre la documentació de l’obra executada i les
assegurances i les garanties amb què aquesta compti».
Al punt 2 del mateix article, s’indica que «són obligacions
dels usuaris, siguin propietaris o no, la utilització adequada dels edificis o de part dels edificis d’acord amb
les instruccions d’ús i manteniment que conté la documentació de l’obra executada».
Per tot això considerem que la PPCI és cosa de tots.

03. EL MANTENIMENT DELS
SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA
CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS
EXISTENTS
A l’exposició de motius de l’esmentada Llei 38/1999, de
5 novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE), s’estableix
que serà d’aplicació tant a edificacions de nova construcció com en edificis existents.
Amb aquesta qüestió present, cal fer, doncs, una petita
consideració respecte a com l’agent a càrrec del manteniment dels sistemes de PPCI haurà d’enfocar la seva tasca
en el cas de les diferents tipologies d’edificis.

S’ha de distingir entre nova edificació, o gran rehabilitació,
i edificació existent.
Quan un mantenidor ha de començar a prestar els seus
serveis en un edifici existent que estigui en ús, i per tal de
poder desenvolupar adequadament les seves funcions
i serveis, cal que el titular posi a la seva disposició una
documentació de referència amb relació als sistemes de
PPCI, tant pel que fa a l’estat inicial de l’edifici o establiment com a les successives modificacions o reformes
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que s’hagin pogut produir. Recordem que, tal com s’ha
indicat prèviament, la LOE estableix que l’obligatorietat de
custodiar aquesta documentació recau sempre en el propietari de l’edifici.
No obstant aquests requeriments, pot passar que el propietari o gestor de l’equipament no disposi de cap documentació o antecedent que hi faci referència.
En el cas dels edificis d’ús industrial, una possible via de
solució rauria en la prescripció legal establerta en el Reial
decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials (RSCIEI). En aquest sentit, els articles 6 i 7
d’aquest Reglament recullen l’obligatorietat de dur a terme
inspeccions periòdiques per part d’organismes de control,
acreditats per l’autoritat competent, en funció de la tipologia
d’establiment. Aquestes inspeccions poden esdevenir un
bon punt de partida, si no es disposa de cap documentació.
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es considera vàlida sobre l’estat actual dels sistemes de
PPCI, a fi de poder dur a terme un correcte manteniment.
A partir d’aquí i amb tota la informació obtinguda, el mantenidor durà a terme la seva tasca en funció de cadascun
dels sistemes de PPCI presents a l’edifici, d’acord amb la
present Guia de manteniment dels sistemes de protecció
passiva contra incendis.
Pel que fa a la casuística associada a edificis de nova
construcció o reformes integrals, el mantenidor demanarà
el corresponent llibre de l’edifici (si se’n disposa) o, en el
seu defecte, tota la documentació disponible en matèria
de PPCI dels diferents fabricants i instal·ladors que hagin
executat l’obra.
En qualsevol cas, l’empresa mantenidora mai serà l’encarregada de validar o donar per bones les mesures de PPCI,
donat que aquesta responsabilitat recau sempre sobre el
titular de l’edifici o establiment.

Per a la resta de casos, caldrà establir, entre el titular i
l’empresa de manteniment, quina és la documentació que

04. QUÈ ÉS LA GUIA DE MANTENIMENT
DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ
PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)?
Queda palesa, per tant, la necessitat clara de disposar d’un complement a la diferent legislació en allò relatiu al manteniment de la protecció passiva per assolir el repte plantejat.
Aquest complement s’ha traduït en un document Guia, de gran utilitat pràctica, que disposa de diferents fitxes de manteniment per a cada tipologia i sistema de PPCI, i incorpora els diferents protocols de manteniment, punts i mètodes de
control, criteris d’acceptació, freqüències, documents de referència, etc.
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Aquestes fitxes s’han ordenat seguint l’estructura recollida
a l’annex I de la Instrucció Tècnica Complementària SP
136 Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de
protecció passiva contra incendis, publicada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya:
• Limitació de la propagació d’incendis
• Millora de la reacció al foc d’elements de revestiment o de mobiliari
• Protecció d’estructures enfront l’acció del foc
El manteniment dels sistemes de PPCI s’ha de fer per
empreses especialitzades en aquest camp i de reconeguda solvència tècnica, sempre tenint present les especificacions pròpies dels fabricants o subministradors dels
sistemes de PPCI.

Seran les empreses mantenidores les que hauran de definir els requisits mínims de competència del seu personal
responsable del manteniment dels sistemes per garantir-ne la qualitat i les prestacions en ús.
No obstant això, de vegades, el grau de dificultat de les
tasques de manteniment descrites a cada fitxa de producte permet que algunes puguin ser executades pel personal de manteniment propi del titular de l’establiment. Serà
el fabricant o subministrador del producte o sistema de
PPCI considerat qui establirà aquest grau i la necessitat
o no que la tasca considerada s’hagi de fer per part d’una
empresa mantenidora especialitzada i de reconeguda
solvència tècnica.
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05. FITXES DE
MANTENIMENT
Productes o sistemes de
protecció passiva
A.

B)

Limitació de la propagació d’incendis
A.1.1. Portes batents tallafoc

10

A.1.2. Portes lliscants horitzontals i verticals tallafoc

12

A.2.

Cortines tallafoc tèxtils

14

A.3.

Particions horitzontals i verticals amb plaques resistents al foc

16

A.3.

Tancaments horitzontals i verticals amb plafons sandvitx resistents al foc

17

A.4.

Conductes de ventilació i extracció de fums

18

A.5.

Segellament de passos d’instal·lacions, juntes

20

A.5.1. Reixetes tallafoc

22

A.5.2. Comportes tallafoc

24

A.6.

26

Franges sota coberta

Millora de la reacció al foc d’elements de revestiment o de mobiliari
B.1.

Revestiments sòlids

28

B.2.

Superfícies tèxtils

29

B.3.

Millora de la reacció i resistència al foc dels cables

30

C) Protecció d’estructures enfront l’acció del foc
C.1.

Protecció d’estructures metàl·liques amb plaques o plafons

32

C.2.

Pintures reactives-ablatives

34

C.3 i C.4. Morters

36

9
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.1.1. PORTES BATENTS TALLAFOC
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT DE L'EQUIP

Altres
NÚM. DE SÈRIE

MODEL DE L'EQUIP
DATA D'INSTAL·LACIÓ
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
(T) Trimestral: si ús >20 cicles complets/dia (obertura i tancament):

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC

(S) Semestral: si ús <20 cicles complets/dia (obertura i tancament):

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC

(A) Anual: obligatori per a totes les parts per empresa mantenidora:

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 2. AVANÇAT

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

| NA: NO APLICA

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

OBSTACLES
Eliminació d'obstacles a la zona d'actuació.

T/S/A

UNE 23740-1

2

ESTAT DELS COMPONENTS
Comprovar que els suports del marc a l'obra continuen en bon estat.
Comprovar que la fulla de la porta no té fissures ni deformacions importants.
Anotar si hi ha cops i / o ratllades.

T/S/A

UNE 23740-1

3

Verificar que els ancoratges i fixacions dels accessoris es mantenen. Especial
atenció en els punts d'unió a la fulla dels tancaportes i les manilles d'obertura.

T/S/A

UNE 23740-1

4

Els elements vidriats inclosos en la configuració de la porta s'han de verificar i
constatar que no hi ha fissures en el vidre ni en els elements d'unió.

T/S/A

UNE 23740-1

5

Verificar que no hi ha despreniment de les frontisses en relació al marc i al
full. Lubricar els eixos segons especificacions d'ús.

T/S/A

UNE 23740-1

6

JUNTES INTUMESCENTS
Verificar que les juntes intumescents continuen en la seva posició inicial.
Verificar que continuen ben adherides. Valorar si es requereix substitució i, si
és possible, substituir durant l'operació.

T/S/A

UNE 23740-1

7

SISTEMA D'ACTIVACIÓ
Regulació de la força de la molla tancaportes per a permetre el tancament
amb suavitat a 45º, 90º o 180º depenent de l'ús de la mateixa.

T/S/A

UNE 23740-1

NOTES /
OBSERVACIONS
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.1.1. PORTES BATENTS TALLAFOC
MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

8

Pany i maneta: Neteja i greixatge (quan sigui necessari) del pany, on es
controlarà que l'entrada de la relliscada en el marc sigui total i no parcial per
causa del mecanisme del pany o frec del marc. S'ha de verificar que quan
s'actua sobre la maneta s'acobli correctament la relliscada de tancament.

T/S/A

UNE 23740-1

9

Barra anti pànic, coordinador de tancament i electro retenidor també han
de ser revisats i comprovar que les seves fixacions es mantenen segons es
van instal·lar i que funcionen amb suavitat.

T/S/A

UNE 23740-1

10

FOLGANCES
Seran controlades i regulades, seguint els procediments de control utilitzats
en els certificats, així mateix seran eliminats tots aquells elements que
impedeixin el tancament de la porta.

T/S/A

INFORME DE
CLASSIFICACIÓ

NOTES /
OBSERVACIONS

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 2. AVANÇAT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

OPERACIÓ / PUNTS DE CONTROL

C

| NA: NO APLICA

NC NA

FREQÜÈNCIA

1

SISTEMA D'ACTIVACIÓ
Verificar els valors de la força necessària per desbloquejar la maneta.

A

2

Verificar els valors de la força necessària per desbloquejar la barra
antipànic.

A

3

Verificar els valors de la força necessària per girar la porta en el cas que
siguin vies d'evacuació.

A

4

Verificar els valors de la força necessària per girar la porta en el cas que
siguin vies d'evacuació.

A

OBSERVACIONS

DOC. DE
REFERÈNCIA

NOTES /
OBSERVACIONS

CTE DA DB-SI 2
UNE 23740-1
CTE DA DB-SI 2
UNE 23740-1
CTE DB SUA
UNE 23740-1
Manual de
manteniment del
fabricant

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

12
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.1.2. PORTES LLISCANTS
HORITZONTALS I VERTICALS TALLAFOC
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L' EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT DE L'EQUIP

Altres
NÚM. DE SÈRIE

MODEL DE L'EQUIP
DATA D'INSTAL·LACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

UBICACIÓ

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
(T) Trimestral: si ús >20 cicles complets/dia (obertura i tancament):

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC

(S) Semestral: si ús <20 cicles complets/dia (obertura i tancament):

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC

(A) Anual: obligatori per a totes les parts per empresa mantenidora:

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 2. AVANÇAT

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

| NA: NO APLICA

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

OBSTACLES
Eliminació d'obstacles a la zona d'actuació.

T/S/A

UNE 23740-1

2

ESTAT DELS COMPONENTS
Comprovar que els ancoratges i suports de les guies en obra continuen
en bon estat. Comprovar que la fulla de la porta no té fissures ni
deformacions importants. Anotar si hi ha cops i/o ratllades.

T/S/A

UNE 23740-1

3

Revisió de l'estat del topall mecànic i la seva fixació.

T/S/A

UNE 23740-1

4

Revisió i verficació dels carros i rodaments portants de la fulla.

T/S/A

UNE 23740-1

5

FOLGANCES
Revisió i comprovació dels centratges i les folgances perimetrals.

T/S/A

Informe de
classificació

6

JUNTES INTUMESCENTS
Verificar que les juntes intumescents continuen en la seva posició
inicial. Verificar que continuen ben adherides tant les horitzontals
com les verticals. Valorar si es requereix substitució i, si és
possible, substituir durant l'operació.

T/S/A

UNE 23740-1

7

FRICCIÓ
Neteja i/o greixatge dels perfils de rodament i guies de desplaçament.

T/S/A

UNE 23740-1

NOTES /
OBSERVACIONS
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.1.2. PORTES LLISCANTS
HORITZONTALS I VERTICALS TALLAFOC
MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

8

SISTEMA D'ACTIVACIÓ
Alliberar el sistema de retenció i comprovar el seu correcte
tancament. Revisar el rebedor de la porta.

T/S/A

UNE 23740-1

9

Revisió del calaix/os de contrapès. Comprovació de l'estat dels
cables, les seves fixacions (subjectables) i l'estat de les politges.

T/S/A

UNE 23740-1

10

ELECTRÒNICA
Comprovació i revisió dels elements de seguretat (fotocèl·lules,
bandes de seguretat, etc) en cas que existeixin.

T/S/A

UNE 23740-1

11

VELOCITAT DE TANCAMENT
Comprovar el sistema de regulació i amortiment del tancament.

T/S/A

UNE 23740-1

NOTES /
OBSERVACIONS

PER A TANCAMENTS DE SISTEMES TRANSPORTADORS SEGONS EN 1366-7 , CAL COMPROVAR TAMBÉ
12

ELECTRÒNICA
Comprovació i revisió que els detectors de presència del sistema
transportador funcionin correctament.

T/S/A

Manual del
fabricant

13

Inspecció de les botoneres del panell de control.

T/S/A

Manual del
fabricant

14

Inspecció visual de la pantalla de velocitats i temperatura.

T/S/A

Manual del
fabricant

15

Inspecció del botó de parada d'emergència.

T/S/A

Manual del
fabricant

16

SEGELLAT
Revisió segons fitxa de manteniment A.5..

T/S/A

Manual del
fabricant

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 2. AVANÇAT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

OPERACIÓ / PUNTS DE CONTROL

| NA: NO APLICA

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

MOTOR I BATERIES
Revisió del sistema de motorització i/o de rearmament si la porta va equipada
amb aquest sistema. Comprovació del sistema de bateries.

A

Manual del
fabricant

2

ESTAT DELS COMPONENTS
En cas que la porta disposi d'una altra porta de pas en la seva configuració,
revisar la molla tancaportes, les manilles, el pany i la barra antipànic.

A

UNE 23740-1

OBSERVACIONS

NOTES /
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.2. CORTINES TALLAFOCS TÈXTILS*
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Trimestral, anual...

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L' EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT DE L'EQUIP

Altres

MODEL DE L'EQUIP

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

* Nota: Aquesta fitxa s'ha desenvolupat seguint la norma UNE 23740-2.

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Trimestral (sense necessitat de cap competència específica per part del mantenidor):

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC

Anual (Només podrà fer-se per un mantenidor competent):

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 2. AVANÇAT

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

| NA: NO APLICA

C

NC NA FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

OBSTACLES
Comprovar que no hi ha cap obstacle en el recorregut de tancament de la cortina
tallafocs.

T

-

2

ZONA DESVIACIÓ
Comprovar que no hi ha cap obstacle en la zona de desviació de la cortina tallafocs.

T

Manual del
fabricant

3

ACTIVACIÓ
Simular la activació de la cortina tallafocs i comprovar que aquesta actui a una
velocitat controlada (entre 6 y 15 cm/seg.) cap a la seva posició d'incendis.

T

Manual del
fabricant

4

MODIFICACIONS
Verificar visualment que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la
cortina tallafocs s'hagi afegit o retirat del sistema.

T

Manual del
fabricant

5

ESTAT DELS COMPONENTS
Comprovar que el calaix, les guies i el contrapès no han sofert danys mecànics, de
corrosió, guerxeses o despenjaments que obstaculitzin el funcionament.

T

Manual del
fabricant

6

SENYALITZACIÓ
Que la senyalització de la presència de la cortina tallafocs estigui perfectament visible.

T

-

PER A CORTINES IRRIGADES, CAL COMPROVAR TAMBÉ

7

OBSTACLES
Comprovar que els dispositius de descàrrega estan en bon estat i lliures d’obstacles.

T

-

8

ESTAT DELS COMPONENTS
Comprovar que els nivells de pressió estan en els marges especificats pel fabricant.

T

Manual del
fabricant

9

ESTAT DELS COMPONENTS
Comprovar que les vàlvules d’alimentació estan obertes.

T

-

NOTES /
OBSERVACIONS

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.2. CORTINES TALLAFOCS TÈXTILS*
MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 2. AVANÇAT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

| NA: NO APLICA

C

NC

NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

TEIXIT
Revisar que el teixit no tingui estripades ni ruptures.

A

Manual del
fabricant

2

COSTURES
Verificar que les costures no estiguin descosides.

A

Manual del
fabricant

3

FRICCIÓ
Comprovar que el teixit no té fricció amb cap element tallant.

A

-

4

FOLGANCES
Comprovar que el calaix, les guies laterals i el contrapès de tancament estiguin dins
els paràmetres establerts pel fabricant.

A

Manual del
fabricant

5

ESTAT DELS COMPONENTS
Comprovar que el calaix, les guies laterals i el contrapès i els ancoratges
de fixació a l'estructura suport no han sofert danys mecànics, de corrosió,
guerxeses o despenjaments que obstaculitzin el funcionament.

A

Manual del
fabricant

6

OBSTACLES
Comprovar que no hi ha cap obstacle en el recorregut de tancament de la cortina tallafocs.

A

-

7

ZONA DESVIACIÓ
Comprovar que no hi ha cap obstacle en la zona de desviació de la cortina tallafocs.

A

Manual del
fabricant

8

MOTOR
Comprovar que el motor treballa amb els consums elèctrics establerts pel fabricant.

A

Manual del
fabricant

9

BATERIES
Verificar l'estat i el nivell de càrrega de les bateries.

A

Manual del
fabricant

10

FINALS DE CARRERA
Verificar l'ajust dels finals de carrera.

A

Manual del
fabricant

11

ENROTLLAMENT
Comprovar que durant l'enrotllament de la cortina les arrugues i els plecs no
impedeixen el correcte funcionament del sistema.

A

Manual del
fabricant

12

ACTIVACIÓ
Simular l'activació de la cortina tallafocs amb tots els dispositius d'activació previstos, i
comprovar que aquesta actui a una velocitat controlada cap a la seva posició d'incendis.

A

Manual del
fabricant

13

FALLIDA DEL SISTEMA D'ACTIVACIÓ
Que la cortina actui per gravetat a una velocitat controlada cap a la seva posició
d'incendi en cas de fallida del sistema d'activació, absència de font d'energia
principal i auxiliar, corrupció del sistema o del cablejat, i/o una combinació d'elles.

A

Manual del
fabricant

14

VELOCITAT DE TANCAMENT
Verificar la velocitat de tancament de la cortina tallafocs (entre 6 i 15 cm/seg.) en cas
d'alarma d'incendis.

A

Manual del
fabricant

15

ELECTRÒNICA
Verificar els sistemes i components electrònics i la informació que transmeten.

A

Manual del
fabricant

16

SENYALITZACIÓ
Que la senyalització de la presència de la cortina tallafocs estigui perfectament visible.

A

-

A

Manual del
fabricant

NOTES /
OBSERVACIONS

PER A CORTINES IRRIGADES, CAL COMPROVAR TAMBÉ

17

ESTAT DELS COMPONENTS
Posada en marxa del sistema mitjançant el punt de prova i verificar els requisits
de pressió i cabal simulant el funcionament d’un sol cap de ruixador. Cal preveure
la recollida d’aigua i disposar d’un punt de desguàs.
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.3. PARTICIONS HORITZONTALS I VERTICALS AMB
PLAQUES RESISTENTS AL FOC
(Envans, extradossats i sostres)

DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Trimestral, anual...

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L' EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

| NA: NO APLICA

C

NC NA FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual del
fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta patologies (per
exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte de l'aigua i/o altres líquids;
humitats, sense floridures sobre les superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat, sense
oxidació, corrosió.

A

Manual del
fabricant

3

SEGELLAMENTS - JUNTES
Comprovar que les unions entres sistemes s'hagin realitzat correctament (per
exemple, conducte amb forjat i/o mur, sistemes de placa amb forjat i/o mur, etc.).

A

Manual del
fabricant

4

CÀRREGA
Comprovar que els elements fixats a la partició mantenen els punts d'ancoratge
estables i sense produir fissures al parament.

A

Manual del
fabricant

5

MODIFICACIONS O NOUS ELEMENTS
Comprovar que no s'han passat noves instal·lacions. No s’ha modificat l'element
del seu lloc o funció.

A

Comprovació
visual

OBSERVACIONS

NOTES /
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.3. TANCAMENTS HORITZONTALS I VERTICALS AMB
PANELLS SANDWICH RESISTENTS AL FOC
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Trimestral, anual...

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L' EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT PERIÒDIC NIVELL 1. BÀSIC
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

| NA: NO APLICA

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

1

2

3

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.
MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta patologies (per
exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte de l'aigua i/o altres líquids;
humitats, sense floridures sobre les superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat, sense oxidació,
corrosió.
SEGELLAMENTS - JUNTES
Comprovar que les unions entres sistemes s'hagin realitzat correctament (per
exemple, conducte amb forjat i/o mur, sistemes de placa amb forjat i/o mur, etc.).

C

NC NA FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

T

Manual del
fabricant

T

Manual del
fabricant

T

Manual del
fabricant

4

PUNXONAMENTS (PLAFONS DE COBERTA I SOSTRE)
Comprovar que els elements fixats a la partició mantenen els punts d'ancoratge
estables i sense produir fissures al parament.

T

Manual del
fabricant

5

NETEJA
Si s'escau, i seguint les instruccions del fabricant.

T

Manual del
fabricant

T

Manual del
fabricant

T

Manual del
fabricant

A

Manual del
fabricant

T

Manual del
fabricant

6
7

8

9

NETEJA - PLAFONS COBERTA
Assegurar-se que el fons dels canals i les embocadures dels baixants estan nets
de fullaraca, terra, etc
NETEJA - PLAFONS D'ÚS AGROALIMENTARI
Assegurar-se que no es fan servir productes clorats i substàncies abrasives per a la
neteja de l'acer prelacat.
ELECTRICITAT ESTÀTICA
Comprovar que hi ha una presa a terra dels plafons i de l'estructura sustentadora
per evitar l'acumulació d'electricitat estàtica. Únicament en aquells casos en què
s'hagi instal·lat.
ENCENALLS METÀL·LICS
Assegurar-se que s'han eliminat aquells encenalls metàl·lics que hi pugui haver
després de la realització de treballs de perforació de xapa mitjançant reblons.
OBSERVACIONS

NOTES /
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

18
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.4 CONDUCTES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS
RESISTENTS AL FOC
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA D'INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOMS DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres
NÚM. DE SÈRIE

IDENTIFICACIÓ
DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME

| NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat,
sense oxidació, corrosió.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

SEGELLAMENTS - JUNTES
Comprovar que les unions entres sistemes s'hagin realitzat
correctament (per exemple, conducte amb forjat i/o mur, sistemes de
placa amb forjat i/o mur, etc.).

A

Manual de
manteniment
del fabricant

5

SUBJECCIÓ
Verificar que tots els sistemes de subjecció (escaires, ancoratges,
angles, varilles...) estan en perfecte estat i d'acord amb les instruccions
del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.4 CONDUCTES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS
RESISTENTS AL FOC
MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

6

RECORREGUT
Verificar que el conducte es manté en el seu lloc original sense cap dany.
Verificar que no hi han hagut modificacions en el conducte (com ara
obertura de forats per a revisió o neteja del conducte).

A

Comprovació
visual

7

MODIFICACIONS
Verificar que no s'ha modificat el conducte (obertura de forats per a
revisió o neteja del conducte).

A

Comprovació
visual

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

OBSERVACIONS

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.5. SEGELLAT DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS, JUNTES
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA D'INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació d'empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres
NÚM. DE SÈRIE

IDENTIFICACIÓ
DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

DIMENSIONS, SI ESCAU

UBICACIÓ
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat,
sense oxidació, corrosió.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

FONTS DE CALOR
Verificar que cap font de calor pròxima hagi pogut fer reaccionar el
material intumescent i/o el seu encapsulat i afecti el bon funcionament
del sistema en cas d'incendi.
Verificar que no hi ha cap element que impedeixi el comportament
correcte del material intumescent.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

5

SUBJECCIÓ
Verificar que tots els sistemes de subjecció (escaires, ancoratges,
angles, varilles...) estan en perfecte estat i d'acord amb les instruccions
del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.5. SEGELLAT DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS, JUNTES
MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

6

NETEJA
Si s'escau, i seguint les instruccions del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

7

MODIFICACIONS O NOUS ELEMENTS
Comprovar que no s'han passat noves instal·lacions. No s’ha modificat
l'element del seu lloc o funció.

A

Comprovació
visual

NOTES /
OBSERVACIONS

MANTENIMENT CORRECTIU - ZONES A REPARAR
R- '

ZONA

OBSERVACIONS

TIPUS SEGELLAT

UNITATS

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA A REPARAR

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

•

Mitjançant els manteniments anuals, es pot detectar a temps l'aparició de defectes i la necessitat d'intervenir amb reparacions de manteniment.

•

És important per conservar la integritat del sistema, retocar, mitjançant procediments admesos pels fabricants dels productes, totes les zones afectades
per cops i danys mecànics.

•

Si el sistema disposa de capa protectora d'acabat, és fonamental prestar atenció en el seu manteniment. La integritat de la capa d'acabat assegura la
permanència de les propietats de la protecció davant el foc del recobriment intumescent i l'objecte del manteniment és incidir en aquesta capa, per evitar
la seva degració amb el temps.
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.5.1 REIXETES TALLAFOC
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FONTS DE CALOR
Verificar que cap font de calor pròxima hagi pogut fer reaccionar el
material intumescent i/o el seu encapsulat i afecti el bon funcionament
del sistema en cas d'incendi.
Verificar que no hi ha cap element que impedeixi el comportament
correcte del material intumescent.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

OBSTACLES PROPERS
Verificar que no hi ha objectes propers que impedeixen que, en cas
d'incendi, els mecanismes actuin correctament.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

5

SUBJECCIÓ
Verificar que tots els sistemes de subjecció (escaires, ancoratges,
angles, varilles...) estan en perfecte estat i d'acord amb les instruccions
del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.5.1 REIXETES TALLAFOC
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.5.2 COMPORTES TALLAFOC
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Trimestral, anual...

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
NOTES /
REFERÈNCIA OBSERVACIONS

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual del
fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies).
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat,
sense oxidació, corrosió.

A

Manual del
fabricant

3

FONTS DE CALOR
Verificar que cap font de calor pròxima hagi pogut fer reaccionar el
material intumescent i/o el seu encapsulat i afecti el bon funcionament
del sistema en cas d'incendi.
Verificar que no hi ha cap element que impedeixi el comportament
correcte del material intumescent.

A

Manual del
fabricant

4

ACTIVACIÓ
Comprovar l'estat del fusible tèrmic. Realitzar obertura i tancament de
la comporta manualment i, si escau, realitzar obertura i tancament de
la comporta mitjançant senyal del quadre d'alarma.

A

Manual del
fabricant

5

LUBRICACIÓ
Fer servir únicament greix o olis sense resines o àcids. Lubricar
únicament casquets de l'eix de la lamel·la, mecanisme d'ajustament i
actuador.

Solament si la
comporta té
dificultats per
obrir o tancar

Manual del
fabricant

6

OBSTACLES PROPERS
Verificar que no hi ha objectes propers que impedeixen que, en cas
d'incendi, els mecanismes actuin correctament.

A

Manual del
fabricant

7

SUBJECCIÓ
Verificar que tots els sistemes de subjecció (escaires, ancoratges,
angles, varilles...) estan en perfecte estat i d'acord amb les instruccions
del fabricant.

A

Manual del
fabricant
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.5.2 COMPORTES TALLAFOC
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

•

Mitjançant els manteniments, es pot detectar a temps l'aparició de defectes i la necessitat d'intervenir amb reparacions de manteniment

•

Encara que les comportes tallafocs i l'actuador amb molla no requereixen treballs de manteniment, si s'ha de incloure el manteniment al programa de
mateixa periòdica del sistema de ventilació.

•

Seguretat: Un accionament accidental de la lamel·la pot provocar lesions. Abans de realitzar qualsevol operació a l'equip elèctric, cal desconnectar el
subministrament d'energia.
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.6. FRANGES SOTA COBERTA (MITGERA/COBERTA)
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat,
sense oxidació, corrosió.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

SEGELLAMENTS - JUNTES
Comprovar que les unions entres sistemes s'hagin realitzat
correctament (per exemple, conducte amb forjat i/o mur, sistemes de
panells o plaques amb forjat i/o mur, etc.).

A

Manual de
manteniment
del fabricant

5

SUBJECCIÓ
Verificar que tots els sistemes de subjecció (escaires, ancoratges,
angles, varilles...) estan en perfecte estat i d'acord amb les instruccions
del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

A.6. FRANGES SOTA COBERTA (MITGERA/COBERTA)
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

B.1. REVESTIMENTS SÒLIDS
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

OBSERVACIONS

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

B.2. SUPERFÍCIES TÈXTILS
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Trimestral, anual...

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres

IDENTIFICACIÓ

NÚM. DE SÈRIE

DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

NETEJA
Si s'escau, i seguint les instruccions del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

DURABILITAT I CERTIFICACIÓ
Per les característiques d'aquest tipus de material, cal seguir les
indicacions del fabricant respecte la durabilitat del producte i, en
el termini aquest ho indiqui, contactar amb l'empresa aplicadora
especialitzada per a una nova aplicació i emissió del corresponent
certificat.

Segons les
indicacions del
fabricant

Manual de
manteniment
del fabricant

OBSERVACIONS

NOTES /
OBSERVACIONS

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

B.3. MILLORA DE LA REACCIÓ I RESISTÈNCIA AL FOC
DELS CABLES
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres
NÚM. DE SÈRIE

IDENTIFICACIÓ
DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

DIMENSIONS, SI ESCAU

UBICACIÓ

INTERIOR

EXTERIOR

CONDICIONS AMBIENTALS ACTUALS

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat,
sense oxidació, corrosió.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

FONTS DE CALOR
Verificar que cap font de calor pròxima hagi pogut fer reaccionar el
material intumescent i/o el seu encapsulat i afecti el bon funcionament
del sistema en cas d'incendi.
Verificar que no hi ha cap element que impedeixi el comportament
correcte del material intumescent.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

B.3. MILLORA DE LA REACCIÓ I RESISTÈNCIA AL FOC
DELS CABLES
MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

5

SUBJECCIÓ
Verificar que tots els sistemes de subjecció (escaires, ancoratges,
angles, varilles...) estan en perfecte estat i d'acord amb les instruccions
del fabricant

A

Manual de
manteniment
del fabricant

6

NETEJA
Si s'escau, i seguint les instruccions del fabricant.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

7

NOU ABAST
Comprovar que no hi ha zones noves o modificacions als sectors
existents.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

MANTENIMENT CORRECTIU - ZONES A REPARAR
R- '

ZONA

OBSERVACIONS

TIPUS D'APLICACIÓ

UNITATS

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA A REPARAR

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

•

Mitjançant els manteniments anuals, es pot detectar a temps l'aparició de defectes i la necessitat d'intervenir amb reparacions de manteniment.

•

És important per conservar la integritat del sistema, retocar, mitjançant procediments admesos pels fabricants dels productes, totes les zones afectades
per cops i danys mecànics.

•

Si el sistema disposa de capa protectora d'acabat, és fonamental prestar atenció en el seu manteniment. La integritat de la capa d'acabat assegura la
permanència de les propietats de la protecció davant el foc del recobriment intumescent i l'objecte del manteniment és incidir en aquesta capa, per evitar
la seva degració amb el temps.
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

C.1. PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES AMB
PLAQUES O PANELLS
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres
NÚM. DE SÈRIE

IDENTIFICACIÓ
DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
INTERIOR

EXTERIOR

CONDICIONS AMBIENTALS ACTUALS

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)
En elements metàl·lics: comprovar que es troben en perfecte estat,
sense oxidació, corrosió.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

SEGELLAMENTS - JUNTES
Comprovar que les unions entres panells o plaques s'hagin realitzat
correctament

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS
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PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

C.1. PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES AMB
PLAQUES O PANELLS
MANTENIMENT CORRECTIU - ZONES A REPARAR
R- '

ZONA

OBSERVACIONS

TIPUS D'APLICACIÓ

UNITATS

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA A REPARAR

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

•

Mitjançant els manteniments anuals, es pot detectar a temps l'aparició de defectes i la necessitat d'intervenir amb reparacions de manteniment.

•

És important per conservar la integritat del sistema, retocar, mitjançant procediments admesos pels fabricants dels productes, totes les zones afectades
per cops i danys mecànics.

•

Si el sistema disposa de capa protectora d'acabat, és fonamental prestar atenció en el seu manteniment. La integritat de la capa d'acabat assegura la
permanència de les propietats de la protecció davant el foc del recobriment intumescent i l'objecte del manteniment és incidir en aquesta capa, per evitar
la seva degració amb el temps.
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

C.2. PINTURES REACTIVES-ABLATIVES
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres
NÚM. DE SÈRIE

IDENTIFICACIÓ
DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
INTERIOR

EXTERIOR

CONDICIONS AMBIENTALS ACTUALS

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

4

FONTS DE CALOR
Verificar que cap font de calor pròxima hagi pogut fer reaccionar el
material intumescent i/o el seu encapsulat i afecti el bon funcionament
del sistema en cas d'incendi.
Verificar que no hi ha cap element que impedeixi el comportament
correcte del material intumescent.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

>>>>

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

C.2. PINTURES REACTIVES-ABLATIVES
MANTENIMENT CORRECTIU - ZONES A REPARAR
R- '

ZONA

OBSERVACIONS

TIPUS D'APLICACIÓ

UNITATS

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA A REPARAR

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

•

Mitjançant els manteniments anuals, es pot detectar a temps l'aparició de defectes i la necessitat d'intervenir amb reparacions de manteniment.

•

És important per conservar la integritat del sistema, retocar, mitjançant procediments admesos pels fabricants dels productes, totes les zones afectades
per cops i danys mecànics.

•

Si el sistema disposa de capa protectora d'acabat, és fonamental prestar atenció en el seu manteniment. La integritat de la capa d'acabat assegura la
permanència de les propietats de la protecció davant el foc del recobriment intumescent i l'objecte del manteniment és incidir en aquesta capa, per evitar
la seva degració amb el temps.
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GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

C.3. & C.4. MORTERS
DATA DE MANTENIMENT

TIPUS DE MANTENIMENT

Trimestral, anual...

DATA ANTERIOR MANTENIMENT

Identificació edifici, establiment, instal·lació
RAÓ SOCIAL DEL CLIENT

NIF

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA INSTAL·LACIÓ A MANTENIR

Identificació empresa mantenidora
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

NIF

NOM I COGNOM DE MANTENIDOR

DNI

Identificació d'equip, sistema, material o instal·lació de protecció contra incendis
FABRICANT

Altres
NÚM. DE SÈRIE

IDENTIFICACIÓ
DATA D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
UBICACIÓ

DIMENSIONS, SI ESCAU
INTERIOR

EXTERIOR

CONDICIONS AMBIENTALS ACTUALS

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT
Després de qualsevol treball d'addició i/o manteniment

(T) TRIMESTRAL

(S) SEMESTRAL

(A) ANUAL

MANTENIMENT
C: CONFORME | NC: NO CONFORME | NA: NO APLICA

FREQÜÈNCIA

DOC. DE
REFERÈNCIA

1

ASPECTE VISUAL
Verificar visualment que no ha patit cap tipus de dany o pèrdua de
material. Generalment, per l'addició de serveis i/o manteniment i
reparació dels existents per cops.
Verificar la integritat del sistema de protecció enfront el foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

2

MATERIAL
Comprovar que l'estat de la instal·lació/aplicació no presenta
patologies (per exemple, canvis de colors o defectes, possible efecte
de l'aigua i/o altres líquids; humitats, sense floridures sobre les
superfícies)

A

Manual de
manteniment
del fabricant

3

FISSURES, ESQUERDES
Verificar visualment que no hi hagi fissures o esquerdes que puguin
disminuir les prestacions del producte enfront del foc.

A

Manual de
manteniment
del fabricant

PUNTS DE CONTROL / OPERACIÓ

C

NC NA

NOTES /
OBSERVACIONS

GUIA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

>>>>

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT

C.3. & C.4. MORTERS
MANTENIMENT CORRECTIU - ZONES A REPARAR
R- '

ZONA

OBSERVACIONS

TIPUS D'APLICACIÓ

UNITATS

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA A REPARAR

SIGNATURA TÈCNIC MANTENIDOR

SIGNATURA VISTIPLAU CLIENT

•

Mitjançant els manteniments anuals, es pot detectar a temps l'aparició de defectes i la necessitat d'intervenir amb reparacions de manteniment.

•

És important per conservar la integritat del sistema, retocar, mitjançant procediments admesos pels fabricants dels productes, totes les zones afectades
per cops i danys mecànics.

•

Si el sistema disposa de capa protectora d'acabat, és fonamental prestar atenció en el seu manteniment. La integritat de la capa d'acabat assegura la
permanència de les propietats de la protecció davant el foc del recobriment intumescent i l'objecte del manteniment és incidir en aquesta capa, per evitar
la seva degració amb el temps.
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