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JORNADA TÈCNICA:  
      IMPERMEABILITZACIÓ AMB L’INNOVADOR SISTEMA “OXIEGEN” 

          Dutxes d’obra, cuines industrials, spa-wellness, cobertes planes i inclinades i piscines 
 
 
DIJOUS dia 27 d’ABRIL, a les 19h. 
Lloc de celebració: COAATEE Menorca, Avda. Fort de l’Eau, 26 de Maó. 
 
DIVENDRES dia 28 d’ABRIL, a les 18h. 
Lloc de celebració: PIME Menorca ED. Pau Seguí, Carrer Comerciants, 9 de Ciutadella. 

 
Perquè és tan innovador aquest sistema d'impermeabilització? 
Perquè s'aplica la làmina impermeable directament sobre el suport, alhora que també 
se li pot enganxar directament la rajola. Aquesta làmina s'instal·la totalment adherida 
amb pegolan flexible, sense necessitat de posar feltre separador. Al contrari de la resta 
de sistemes de làmines impermeables, les quals no poden anar adherides al suport, ni 
al enrajolat. Aquest sistema de col·locació permet un gran estalvi de material i mà 
d'obra, així com la facilitat d'execució. Es tracta d'un sistema que, a més, té la 
possibilitat de garantir un aïllament acústic contra impacte, i una total desolarització 
dels moviments normals de l'estructura durant la vida útil de l'edifici, sense perdre la 
capacitat impermeable ni acústica. 
 
 

PONENT: 
 

Sr. D. Jose Luis Borrego – Director tècnic Oxiegen España 
 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 
 
 

19:00h. Impermeabilització de banys, cuines industrials i spa amb barrera de vapor 
 
19:30h. Impermeabilització de cobertes planes amb el nou sistema Oxiegen 
 • BIBER TB40: és una làmina d'impermeabilització + desacoblament. 

• BIBER BD20plus: és una làmina multifunció fabricada amb sorra: impermeabilitza, desacobla, 
aïlla acústicament (16Db) i regula el vapor gràcies a la capa de sorra i aire. 

 
19:45h Impermeabilització de piscines: Sobre gunite, bloc i mosaic existent. 
 
20:00h Dubtes i celebració del concurs de nit hotel + spa. 
 
 
Al finalitzar la jornada s’oferirà un tec, preguem confirmeu assistència al següent correu 
coaatmenorca@coaatmenorca.com o bé per whatsapp al 650957006 
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