
 

PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L.   www.torre-foix.com 

 

PRODUCTE: Cassetó de formigó d’àrids densos 70 x 23 x 22, categoria II 

NOM COMERCIAL: Cassetó de 22 x 23 x 70 

ÚS PREVIST: Peça alleugerant del forjat per reduir el pes propi del mateix. Encofrat perdut 
en forjats. 
 

 

 

DIMENSIONS 

 Longitud Amplada Altura 

Nominals (mm) : 700 230 220 

Reals (mm) : 700 230 215 

Toleràncies (mm): categoria D1 ± 5 ± 5 ± 5 
 

 

 

 
 

 

 

 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES 

Pes bloc / palet 26 Kg/unitat 1060 Kg/palet 

Unitats palet 40 

Unitats per m2 3 

Embalatge Palet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos 

Configuració embalatge 40 peces  tapades 

Naturalesa del àrid  Calcari 
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Peça prefabricada de formigó que s’utilitza en forjats reticulars o unidireccionals com a funció alleugerant 
(encofrat perdut).  

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que els cassetons es toquin l’un a l’altre 
formant un quadrat tancat per evitar que en el moment de omplir de formigó el forjat, aquest no entri dins les 
cavitats del cassetó. La forma més usual de col·locació, és 3 cassetons per metre quadrat en forjats reticulars o 
en línea per forjats unidireccionals. 

Seguretat : Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el 
cassetó de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols. 

CENTRE CERTIFICADOR APPLUS – LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. nº 0370 

 

 

El fabricant Prefabricats Torre-Foix,s.l. amb NIF B 58604430 a dia _________ autoritza l’ús 

de la declaració de prestacions del producte cassetó 70 x 23 x 22 per a una quantitat de 

cassetons de _________ a l’empresa : 

Empresa distribuïdora  NIF  
En referència a l’obra : 

Client   
Adreça :   CP.  
Tècnic director:   
 

Certifica: que ha subministrat aquest element de materials de construcció i que la persona o empresa responsable de utilitzar el producte, 

ha seguit les especificacions que es detallen en la següent declaració de prestacions per al seu correcte ús. 
 

 Firma i segell empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adreça Fiscal: Ctra./Pontons s/n   08737 Torrelles de Foix (Barcelona)                   

Planta de fabricació: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió  43813 Alió (Tarragona)  Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37 
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