
AGLOMERATS MICROMARBRE - CIMENT

Qualitat. Resistència. 
Durabilitat.

MOSAICOS SOLANA



Mosaicos Solana és una empresa innovadora, capaç  
de fabricar tant el revestiment d’una façana corba com rajoles  

de qualsevol mida, color o textura.

El nostre procés exclusiu de fabricació, que combina el buit,  
les vibracions i l’alta pressió, dona com a resultat un producte compacte, 

homogeni i amb la qualitat que demanen tant l’arquitectura  
més exigent com els requeriments dels tècnics i professionals,  

les necessitats dels quals satisfem.

Procés exclusiu de fabricació
mitjançant el buit, les vibracions i l’alta pressió

Portada: materials mesclats en el dosificador. Esquerra: trasllat de las rajoles al forn.



Possibilitats sense límit 
i en contínua evolució

Mosaicos Solana desenvolupa formigons aglomerats de ciment 
de gran qualitat, durabilitat, resistència i bellesa. Elements i 

característiques que avui en dia resulten del tot imprescindibles 
en els grans desenvolupaments arquitectònics de la nostra era.

Des de 1931, la nostra història és una cerca contínua de solucions 
innovadores en matèria de revestiments i pavimentació. Com 

ja vam fer en el seu dia amb VACUTILE® i BALASTÓN®, dos 
productes únics al món, Mosaicos Solana seguirà aportant noves 

idees, conceptes i solucions.

D’aquesta forma, aprofundint i potenciant el nostre departament 
d’investigació i innovació, volem contribuir a la durabilitat, 

eficiència i encant d’aquells elements arquitectònics i 
constructius sobre els quals, tant en espais públics com privats, 

caminem, dels quals gaudim o que ens serveixen d’aixopluc.

Esquerra: polit del material



Replegament matèries primeres (triturats) Dosificador

Rasera revés rajola Serratge bloc BALASTÓN®

Premsa rajola VACUTILE® monocapa

Mòlta d’àrids

Serratge bloc BALASTÓN® monofil·le

Cinta transportadora

Extracció rajola

Formigonat

Motlle rajola

Extracció rajola Polidora rajola Bisellat rajola VACUTILE® bicapa

Plat polidor Separació entre cares. Dos cordons de 5 mm

Vista general VACUTILE® monocapa

Bloc BALASTÓN®

Replegament producte acabat

Vista general recepció matèries primeres



El curós i exclusiu tractament del procés de fabricació basat 
en un sistema que combina vibració, buit i alta pressió, fan de VACUTILE® 

(rajola aglomerada de ciment monocapa i bicapa) i de BALASTÓN® (arbre artificial 
aglomerat de ciment) productes excepcionals per al seu ús com a revestiment  

de sòls i parets tant en espais interiors com exteriors.

VACUTILE® i Balastón® compten amb una extensíssima gamma de colors, 
una àmplia possibilitat d’acabats i una gran varietat de formats. 

Els nostres productes s’adapten als projectes més exigents.

Mosaicos Solana fabrica VACUTILE® i BALASTÓN®.
Dos aglomerats de ciment resultat de més de 30 anys 

de dedicació i investigació constants.



Rajola VACUTILE® monocapa polida en paviment interior 
(diversos colors). Lloses BALASTÓN® polides en diversos 
colors per a paviment interior. I lloses BALASTÓN® 
granallades en diversos colors per a paviment exterior. 

Bellesa i harmonia

Habitatge unifamiliar. Las Rozas, Madrid
Arquitectura: Arenas Basabe Palacios Arquitectos. Fotografia: Imagen Subliminal



VACUTILE® rajola monocapa 60x60x2,8 en 
paviment i revestiment vertical. Rajola bicapa, 
10 tires de 57x37x4.
Esglaons BALASTÓN® amb banda antilliscant. 
Entornpeu corb en paviment i revestiment. 
Rematada d’andana.  
Bancs de BALASTÓN® de 8 cm.

Guardar el pas

Estació de Metro L-4 Llucmajor. Barcelona



8.000 m2 de rajola VACUTILE® monocapa de 
60x60x2,8 en paviment.

Espais de tranquil·litat

Hospital da Luz. Lisboa, Portugal



Rajola Vacutile® bicapa granallada en 
paviment exterior. Balastón® granallat en 
revestiments verticals.

Potenciar la llum i les estàncies

Institució Benèfica i Social Pare Rubinos 
“Fundació Amancio Ortega”. La Corunya

Arquitectura: Elsa Urquijo Arquitectos



Paviment dissenyat per Rafael Moneo 
per a l’exterior del Kursaal. Llosa armada 
emmotllada de color negre.

Kursaal - Av. de la Zurriola. San Sebastià
Arquitectura: Rafael Moneo

Crear espais màgics



Lloses especials de 
BALASTÓN® de grans 
dimensions fabricades amb 
diferents modulacions,  
amb tons grisos.

Façana de BALASTÓN® BICOLOR, 
mescla de groc i vermell, amb aparença 

de pedra natural realitzada segons 
indicacions de l’estudi Solano-Catalán.
Subjectat a mur mitjançant sistema de 

façana ventilada.

Habitatge. Magúncia, Alemanya
Arquitectura: Sra. Ricke-Güntsche

Habitatges. Guadalajara
Arquitectura: Solano-Catalán

Construir nous conceptes Reflectir l’avantguarda



Façana ventilada de lloses VACUTILE® de 
80x50x4 granallades. Paviment terrasses 
exteriors amb rajola VACUTILE® granallada de 
60x40x4.

Embolicar l’art

Museu Würth. Agoncillo, La Rioja
Ingeniería Torrella, S.A.



Rajola VACUTILE® monocapa polida en paviment 
interior i BALASTÓN® polit en lloses de 120x120 
cm en revestiment vertical, en esglaons, taulells de 
cuina, entrepeus, entornpeus i trencaaigües.

Rajola VACUTILE® bicapa 
polida en paviment interior. 
Esglaons BALASTÓN® polits 
per a ús interior.

Universitat Francisco de Vitòria. Pozuelo de Alarcón, Madrid
Arquitectura: Estudi d’Arquitectura Campo Baeza. Fotografia: Javier Callejas Centre Cívic de la Tercera Edat. Sant Joan Despí, Barcelona

Arquitectura: Batlle i Roig Arquitectura. Imatge: rogasa.com

Rajola VACUTILE® fabricada amb VIDRE RECICLAT verd

Sobrietat en l’ambient
Nou producte

VACUTILE® i BALASTÓN® Vidre
Productes fabricats amb VIDRE RECICLAT, en diferents colors i mides.



Control de fabricació

• Replegament de matèries primeres en la 
quantitat necessària per a tota la comanda i 
mescla d’aquestes per tal d’evitar desentonar.

• Estudi de la corba d’àrids i de la relació d’humitat 
per a formular dosificació.

• Selecció visual de cada llosa abans del paletitzat.

• Control de qualitat segons normes  
UNE-EN 13748, que inclou: característiques 
geomètriques, resistència a la flexió i càrrega 
central, absorció, resistència al desgast i 
resistència a la relliscada/lliscament.

Fabricació i producció

• Rajola fabricada en cadena, totalment 
automatitzada, des de l’alimentació de la matèria 
primera fins a la sortida de palet acabat.

• Fase de vibració al buit per a eliminar les 
oclusions de l’aire.

• Fase de premsat a 150 kg/cm2 per a l’absorció de 
l’aigua sobrant de l‘amassat i compactació de la 
peça.

• Ressalt en els cantells perquè no es toquin les 
arestes evitant portells, al mateix temps que 
permet la penetració del ciment de juntes.

• Paletitzat amb peces de cantell i separació entre 
cares mitjançant dos cordons de 5 mm amb els 
següents avantatges:

- Dessecació uniforme, mantenint la mateixa 
relació d’humitat en el nucli que en la 
perifèria, evita las fissures en els cantells que 

es poden formar per la retracció de l’assecat 
desigual.

- Al crear una càmera entre las cares se n’anul·la 
la formació de sals (eflorescències).

- Protecció perfecta contra el fregament.

• Fleixat per línia de rajoles i total del palet 
mitjançant plàstic retràctil. A més de formar 
un palet compacte, vàlid per a embarcament 
marítim, el plàstic el protegeix tèrmicament 
(canvis bruscos de temperatura) i de l’aigua de 
pluja.

• Etiquetatge en palet. Comanda, tipus de rajola, 
data d’emmotllament, acabament de la cara, 
referència i recomanacions de col·locació, 
marcatge CE.

Desenvolupament de
nous productes

• Comptem amb un desenvolupament tècnic 
totalment qualificat i a disposició dels nostres 
clients per a desenvolupar els nous models dels 
productes estrella VACUTILE® i BALASTÓN®, 
nous colors fets a mida, formats especials, lloses 
de grans dimensions o formes irregulars. 

• En definitiva, l’equip de MOSAICOS SOLANA 
està capacitat per a trobar les solucions més 
innovadores a les necessitats dels nostres 
clients.

VACUTILE® i BALASTÓN® es poden fabricar amb 
ciment i additius especials que els confereixen 
propietats fotocatalítiques i ajuden a reduir el nivell 
de pol·lució a l’aire.

VACUTILE® MONOCAPA
Rajola aglomerada de ciment i triturat de marbre 
(tot material noble).  

Fabricada en format estàndard de: 
50x50x2,5 - 60x60x2,8 en sèrie M i sèrie V.  

ACABATS DE LA CARA
• Tosquejada (per polir en obra)
• Abrillantada
• Granallada

Ús recomanat: paviment interior i exterior, 
revestiment interior i exterior.

VACUTILE® BICAPA
Rajola aglomerada de ciment, premsada, de dues 
capes, produïda  mitjançant un procés exclusiu de 
fabricació, que combina el buit, les vibracions i 
l’alta pressió, la qual cosa dona com a resultat un 
producte compacte, homogeni, exempt de porus 
i no geliu.

Fabricada en format estàndard de:   
60x40x4 - 85x50x4 - 40x40x7 - 75x75x5  
en las següents granulometries:

Sèrie M
Micromarbre passant 98% per tamís de 2,38

Sèrie V  
Sorra-marbre passant 98% per tamís de 1,19

Sèrie A
Sorreta de marbre passant 98% per tamís de 0,59

ACABATS DE LA CARA
• Polida per a acabar en obra (tosquejada)
• Abrillantada
• Granallada
• Abuixardada
• Setinada
• Podotàctil (60x40)

Ús recomanat: paviment interior i exterior, 
revestiment interior i exterior, façana ventilada.

VACUTILE® 
GRANÍTICA/QUARSITA  
Rajola bicapa d´ús exterior.

Fabricada en format estàndard de:   
60x40x4 - 40x40x7 - 75x75x5. 

Altíssima resistència al desgast. Apta per a climes 
extrems (no geliua). Gran resistència al lliscament.

BALASTÓN®
Marbre artificial obtingut mitjançant serratge 
de bloc amb forma prismàtica de 300x160x140 
fos amb 16.000 kg. de morter noble de marbre i 
ciment. Sèrie M i V.

El producte ofereix possibilitats infinites:
• Lloses de grans dimensions
• Paviments de disseny
• Escales
• Sòcol corbat mitja canya
• Lloses façana ventilada
• Trencaaigües i cavallons
• Massisos
• Pedestals
• Voreres
• Tauletes de cuina i bany
• Mobiliari urbà, taules, bancs
• Revestiment columnes

ACABATS DE LES CARES
• Serrada
• Tosquejada
• Abrillantada
• Granallada
• AbuIxardada
• Setinada

BALASTÓN® BICOLOR
Amb les mateixes característiques que el 
BALASTÓN® normal, però combinant dos colors 
en un mateix bloc, que formen un vinçat de gran 
bellesa molt similar al de moltes pedres naturals, 
i comptant amb l’avantatge de poder seleccionar 
els colors a combinar. Les aplicacions són les 
mateixes del BALASTÓN®, destacant-ne l’ús en 
revestiments de façanes.

Fabricació i característiques

Paletitzat amb peces de cantell i separació entre 
cares mitjançant dos cordons de 5 mm.
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