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ZONA PAVIMENTADA CON FORMIGÓN IMPRESO 

Escollemos o formigón impreso para as zonas pavimentadas (que serían na parte dianteira da 
vivenda, zona da pérgola, churrasquería e beirarrúa que rodea a casa), xa que ten unha ampla 
gama de cores e texturas, sendo ademais un elemento que proporciona un chan resistente, 
vistoso e perdurable. Ó ser impermeable, soporta o ataque de ácidos e manchas de graxa e 
aceite, ademais pode usarse en zonas de transito abundante e rodado, como nas beirarrúas, 
entradas das fincas para vehículos a motor, etc.  

Ten case nulo mantemento e é anti esvaramento o que explica a súa popularidade.  

O formigón impreso é en realidade un pavimento continuo coa superficie pigmentada que é 
gravado mentres está fresco mediante moldes de neopreno que simulan as pezas e texturas 
máis variadas.  

A clave do pavimento é a capa superficial dura e coloreada que ven en po preparada de 
fábrica.  

As vantaxes son varias, pero destacan: impermeabilidade, a resistencia ós raios UV, a 
resistencia ós cambios repentinos de temperatura xeadas, desxeo, etc.. rápido de implantar, 
diversidade de formas e cores e singularidade nos traballos, xa que cada deseño é único.  

 

No noso caso particular, encargamos a unha empresa especialista o pavimentado continuo de 
formigón HM-20/20, de 15cm de espesor, armado con mallazo de aceiro de 15x15.6cm, 
coloreado e enriquecido superficialmente con produtos específicos e con acabado impreso en 
relevo mediante estampación con moldes de caucho, usando durante todo o proceso 
produtos homologados, tipo Paviprint o equivalente.  

A superficie a pavimentar serán 143 m2 divididos da seguinte maneira: 

 Beirarrúa de 1m de ancho bordeando a vivenda: 32 m2 

 Zonas semicirculares na entrada da parcela (aproximamos a 15m de diámetro entre as 
dúas zonas): 75 m2 

 Base da pérgola (6m diámetro): 30 m2 

 Base para a churrasquería: 6 m2 
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COLOCACIÓN DE LOUSA PARA FACER CAMIÑOS DE CONEXIÓN ENTRE ZONAS DO XARDÍN 

Eliximos como camiños para conectar as diferentes áreas do xardín as pezas de lousa integrada 

no chan, con crecemento de céspede entre elas e colocadas de forma irregular. O obxectivo  

deste camiño é marcar direccións pero non obrigar ó paso, dado o seu carácter informal.  

A superficie do camiño serán 77 metros lineais tendo en conta a forma curvada nalgúns puntos  

cun ancho de 0,80m para permitir o tránsito cómodo de una ou dúas persoas a vez. Tendo en 

conta que non existen bordes nos laterais que impidan o paso, poderá pisarse a pradería.  

Aproveitaremos a fase previa a implantación do céspede para crear a estrutura, colocando 

debaixo de cada peza unha cama de area para que axude a asentar mellor a pedra e 

deixaremos a peza a ras de terra. Deste modo, o asentamento do camiño irá da man co 

crecemento da pradería e o efecto será moi natural.  

As pezas elixidas serán lousas irregulares para chan procedentes de Ponferrada (León), con 
dúas caras naturais, cantos ó natural e sen calibrar, de 3cm de grosor, con gran calidade e 
resistencia á intemperie, adquiridas en paléts cun rendemento de 25m2. Adquirimos pedra 
para cubrir unha superficie de 100m2 para poder colocar o camiño tendo en conta as pezas con 
posibles defectos ou que non encaixen nos espazos exactos. O sobrante será utilizado para  
crear o parterre para as aromáticas e posibles repostos.  
 

 


