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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

SECCIÓ CONSTRUCTIVA ESCOLA BRESSOL  E 1/20

Sòcol de maó. Aparell sogas amb junta degollada amb
maó klinker Maestranza 23,6 x 11,3 x 5.

2.12

6. COBERTA

Peça de coronament fixada amb morter.6.1

Pletina fixadora.

Tram de graves perimetral.

Vegetació sedum entapissant.

Zincoterra sedum.

Filtre sistema SF.

Element de drenatge Floradrain.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Manta protectora i retenidora.6.8

Aïllament poliestiré extrudit 4 cm.6.9

Làmina geotèxtil.6.10

Element de drenatge Floradrain.6.11

Làmina impermeable.6.12

Formigó de pendents.6.13

Encofrat perdut de solera elevada  Daliforma amb solera de formigó armat.5.12

Solera de formigó armat.5.13

Làmina de poliestirè.5.14

Subase de graves compactades.5.15

2.11

Xapa d'acer galvanitzat i pintat.

1. ESTRUCTURA

Pilar prefabricat de formigó de 40x40cm.1.1

Forjat de plaques alveolars de 120x750x25.1.2

Capa de compressió e=50mm de formigó armat.1.3

Cèrcol de formigó armat de 25x25cm.1.4

Gelosia de maó klinker Albero de Malpesa 23,6 x 11,3 x 52.1

Pletina metàl·lica per a rigiditzar la gelosia.

Placa de ciment Aquapanel Outdoor.

Tyvek.

Aïllament llana mineral 80cm + 60 cm.

2. FAÇANA PASSADÍS

2.2

2.3

2.4

2.5

Barrera de vapor.

2.6

Dues plaques de cartró guix Gypsum Board gruix 12,5 mm.

2.7

Cornisa de formigó prefabricada.

2.8

Finestra practicable  per la part superior i fixa per la part
inferior Saphir Fxi 65 de Technal 8/16/10.

2.9

Escopidor d'acer galvanitzat 1mm.

2.10

Balconera corredera Saphir GXi amb vidre doble de 14mm
amb tancament abatible a la part superior.

3.1

3. FAÇANA PATI

Ràfec metàl·lic i de fusta anclat al forjat.3.2

Fals sostre de cartró guix amb aïllament 5cm.4.1

4. ENVANS I FALS SOSTRE

5. PAVIMENTS

Entarimat de fusta (20x1000x1300).5.1

Làmina impermeable de polietilè.5.2

Formigó de pendents.5.3

Paviment de terratzo de gra fi marfil. 40x40x3.5 cm.

5.4

Terra radiant amb tubs de polietilè, capa de repartiment i armat d'acer.

5.5

Capa anti-vapor.

5.6

Aïllament tèrmic i fonoabsorvent (evita soroll d'impacte) 5 cm.

5.7

Paviment de formigó amb juntes cada 3 a 5 m.

5.8

Terres compactades.

5.9

Terra vegetal.

5.10

Canal exterior de recollida d'aigües.

5.11

Reixa d'acer galvanitzat.

5.16

Vidre fix.

4.2

Moble-armari separador.

Envà de cartró guix Knauf format per dues plaques de 12,5 mm
a cada banda, amb aïllament de llana mineral de gruix 7mm.

4.3

4.4

Acabat amb pintura de pissarra fins a 1,10 m d'altura.4.5

Tancament mòbil de fusta.4.6


