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ESCOLA CIUTAT ESCOLA 08 DETALL FAÇANA / E 1.20 i 1.10

1_FAÇANA (30 cm)
Revestiment exterior monocapa de 12mm
Sòcul de pedra
Maó perforat 115mm amb capa de guix interior
Camera ventilada de 40mm
Aïllant tèrmic 50mm Aerorock 
(llana de roca més aerogel 0,019w/(m·k)
Envà de mao foradat de gran format 400x200x70
(Ecobrick)
Enguixat i pintat

2_COBERTA
Coberta
Coronament del mur amb perfil d’acer galbanitzat
Protecció de graves
80mm d’aïllament amb panells rígids de poliestiré extruit
Impermeabilització autoprotegida 
Manguito de proteccií trobada mur-forjat
Reforç impermeabilització autoprotegida 
Capa separació i protecció
Junta elàstica en tot el perimetre de la coberta.
Formigó de pendents

Falç sostre
Falç sostre registrable Knauf D147E amb perfileria oculta
Modul 600/600mm  T. G1: 10’2% perforació
Penjador twist suspension 0,15kN  (cada 1200mm)
Distancia penjadors-separadors 100mm
Perfil principal T.24/38 (cada 60mm)

3_FORJAT 
Terra radiant
Sòcul de 10mm de microciment amb alçades diferents en funció de l’ús 
10mm Paviment de microciment 
10mm Capa de morter anivellant fi i net 
35mm Llosa de morter amb alta conductivitat tèrmica 
30mmTetons de EEPS de alta densitat plastificats per protegir de la humitat 
20 mm EEPS elastificat   i banda perimetral 
(aïllant tèrmic i acústic a impacte)
Capa de protecció i separació

Forjat
450mm. Nervis cada 200mm en dues dirección amb intereix de 1000mm
75mm capa de compresió superior i inferior
Cassetons alleugerants de EPS
Capitells quadrats de formigó massis al cap dels pilars

Falç sostre
Falç sostre registrable Knauf D147E amb perfileria oculta
Modul 600/600mm  T. G1: 10’2% perforació
Penjador twist suspension 0,15kN  (cada 1200mm)
Distancia penjadors-separadors 100mm
Perfil principal T.24/38 (cada 60mm)

Juntes de dilatació
Cret de doble moviment
Replè de porex

4_SOLERA
Terra radiant
Sòcul de 10mm de microciment amb alçades diferents en funció de l’ús 
10mm Paviment de microciment 
10mm Capa de morter anivellant fi i net 
35mm Llosa de morter amb alta conductivitat tèrmica 
30mmTetons de EEPS de alta densitat plastificats per protegir de la humitat 
20 mm EEPS elastificat   i banda perimetral 
(aïllant tèrmic i acústic a impacte)
Capa de protecció i separació

Solera
40 cm de formigó armat 
Capa separadora/antipunxonament de polipropileno-polietileno (TERRAM 700)
Membrana impermeabilitzant monocapa flotante, con lámina auxiliar impermeabili-
zante, de betún aditivado con armadura de polietileno tipo 
Morter pobre de neteja
70 cm de graves (diàmetre min. 10cm)


