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MEMÒRIA   CONSTRUCTIVA _

COBERTA  TRADICIONAL _  TEULA  _

CT1_   Teula ceràmica corba àrab (450 x 280 x 30 mm)
CT2_   Rastrells fusta massissa 50 x 50 mm ( pendents)
CT3_   Làmina impermeable. e = 2 mm
CT4_   Plaques termochip (tabler fusta + aillament) TAH10-80-19
CT5_   Plaques semirígides de llana de roca. Tipus Rocferm
CT6_   Freixal (viguetes d'unió) 100 mm
CT7_   Canaló de coure secció rectangular 200 x 100 mm
           Volat horitzontalment.
CT8_   Cèrcol d'atado de formigó armat
CT9_   Morter autoanivellant. Regularització de superficies. 3cm
CT10_ Jàsseres fusta laminada encolada. Secció 200 x 500 mm
           Separació entre jàsseres 3 m
CT11_ Biguetes de fusta laminada encolada. Secció   150 x 200 mm
CT12_ Tirant d'acer. Doblat per cada costat de la jàssera.
CT13_ Tornilleria d'alta resistència.  Perfils metàl·lics  albergats en  un

 "cajeado" practicat dins l'element de fusta

ESTRUCTURA_

E1_   Mur de mamposteria preexistent rejuntat amb morter de calç.
E2_   Mur portant de blocs de formigó. Encofrat perdut.  Formigonat
         interior. Blocs 200 x 400 mm
E3_   Forjat llosa massissa formigó armat. e = 200 mm
E4_   Solera de formigó armat construida in situs. e= 100 mm
E5_   Sabata de formigó armat aillada. Fabricada in situs.
E6_   Formigó de neteja
E7_   Rebert de graves rodona per al drenatge de les aigües.
E8_   Replè de terres preseleccionades i ben compactades
E9_   Terreny natural. No utilitzat
E10_ Làmina protectora geotextil. 4mm
E11_ Tub de drenatge de PVC de diàmetre 200 mm
E12_ Làmina impermeable. e = 300 mm
E13_ Base prefabricada de formigó i que serveix  per a  situar-hi  el
        tub de drenatge.
E14_ Encamissat de formigó armat. reforç interior dels murs de mam-
        posteria existent. Gruix mínim 80 mm
E15_ Connectors metàl·lics cada 400 mm. S'introdueix dins el mur de
        mamposteria existent fins a 2/3 parts del seu gruix.
E16_ Pilars metàl·lics HEB 100. Protecció envers al foc mitjançant una
        impregnació de pintures intumescents.
E17_ Parets de totxana 280 x 140 x 90 mm.  Per a  creació  de la fulla
        interior de la façana ventilada.
E18_ Dintell  format per cèrcol  de  formigó armat per obertura en el
        mur de mamposteria existent.
E19_ Arcs faixons de formigó armat. Reforç  de  les  voltes  de  canó.
        Gruix mínim 80 mm
E20_ Capa  de   compressió  de  formigó  armat.   Reforç  de  forjats
        e = 50 mm
E21_ Biguetes de fusta laminada encolada de 75 x 200 mm.  Separa-
         ció entre bigues 700 mm
E22_ Sistema de connectors Tecnaria en  contacte directe  amb  les
         biguetes amb entaulat interrumput. Consta amb malles electro-
         soldades d'acer, entarimat i làmina transpirable (aillant acustic)
E23_ Perfils acer galvanitzats de subjecció de les biguetes de fusta en
        el cèrcol  perimetral. Fixació invisible.  Anclatge  metàl·lic  incor-
        porat en un "cajeado" interior de la biga.
E24_Maó foradat 28 x 14 x 4cm. Formació fulla interior façana
E25_ Cambra  ventilada. Aillament 50 mm

FAÇANA _

F1_   Rastells de fusta massissa de cerdre.  Embarnissats de  color fosc.
        Amplada 100 mm i espessor 40 mm.  Fixats  mitjançant  tornilleria
        des de l'exterior.
F2_   Subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat. Composada per dos
        angulars de 50 mm. Fixats sobre la làmina impermeable.
F3_   Aïllament tèrmic poliestirè extruït 40 mm.  Col·locat  des  l'exterior
F4_   Làmina impermeable. e = 3mm
F5_   Trasdossat panells Knauf. Doble làmina cartró guix 12'5 mm
F6_   Aïllament tèrmic interior 50 mm.
F7_   Perfileria d'acer galvanitzat.Forma U. Knauf
F8_   Acabat interior arrebossat i pintat
F9_   Segellat cordó de cautxu de silicona. e = 3cm. Junta elàstica
F10_ Carpinteries metàl·lica acer lacat negre. Technal
F11_ Premarc acer galvanitzat. Forma Z. e = 3 mm.
F12_ Tancament de vidre de seguretat. Format per 3 capes. e= 30mm
F13_ Perfils xapa ded'acer corten.   Creació  de  l'ampit  i els brancals.
         Pendent 1%
F14_ Perfil acer galvanitzat. e = 3mm. Reforç xapa de pendents (ampit)
F15_ Morter autoanivellant. Regularitzador. 3-5cm
F16_ Acabat exterior façana. Arrebossat monocapa.

INTERIORS_

I1_   Forjat acabat amb parquet entarimat de 20 mm de grux. Tablers
       de 200 x 1000 mm
I2_   Plots regulable. Creació terra tècnic
I3_   Aïllament acústic. e = 50 mm
I4_   Rajola ceràmica 400 x 400 mm color marró granatós.
I5_   Morter de ciment.
I6_   Fals sostre continu plaques cartró gis knauf.
I7_   Anclatges metàl·lic acer anoditzat. Regulable. 5mm
I8_   Subestructura metàl·lica acer 50 mm altura
I9_   Perfil metàl·lic en forma de T d'acer galvanitzat 50 mm
I10_ Escala metàl·lica de xapa plegada acer cortèn. e = 8 mm
I11_ Tirants d'acer corten. Subjectat al forjat superior formigó armat.
I12_ Perfils acer galvanitzat doble Z .e = 3mm.  Sistema subjecció enros-
       cada. Subjecció al forjat superior
I14_ Acabat interior recobriment xapa acer corten. e = 2mm
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