
Unitat constructiva

   Habitació doble    Apartament    Coberta

E 1/50

   Tancaments i
   divisions interiors

E 1/50   Terra radiant

   Tancaments i divisions

   Façana

(Full principal amb revestiment discontinu, sense

cambra d'aire i aïllament per l'interior) tipus codi 6.5

del CTE DB HR (RE+LC+AT+LH+RI) on:

- RE: Revestiment de pissarra aplacada

- LC: Mur doblat de dos maons adossats de format

mètric (11'5x24x5)

- AT: Aïllament tèrmic, llana mineral amb 4 cm

d'espessor

- LH: Maó foradat de 7 cm

- RI: Revestiment interior de guix

   Mur divisor

Divideix les habitacions de les zones comuns

complint les exigències del CTE.

- Revestiment interior de guix

- Cítara de maó massís de format mètric

- Revestiment exterior de fusta

   Divisions interiors

Divideix les zones humides i cuines amb maons

perforats col·locats de cantell amb un  gruix de 9 cm

i que permet allotjar conduccions d'aigua i

d'electricitat de més de 2 cm de diàmetre.

   Mur de contenció

- Làmina de polietilè d'alta densitat que garanteix una

protecció total i un cost mínim de col·locació.

Sistema DRENTEX PROTECT (HDPE)

- Mur de formigó armat e=30cm

- Trasdossat mur:

   - Muntant d'acer galvanitzat (48mm) + llana mineral

   - Placa de cartró-guix (12'5 mm)

   Tancaments i divisions interiors

E 1/50   Terra radiant   Terra radiant

   Perímetre

Banda d'aïllament perimetral fabricada amb espuma

de polietilè extrudit amb base autoadhesiva

col·locada entre la planxa d'aïllament modelada i

l'envà d'obra amb la finalitat d'evitar ponts tèrmics i a

la vegada absorbir les dil·latacions tèrmiques de la

capa de morter.

   Instal·lació terra radiant

- Barrera antivapor (film de polietilè de 0'2mm)

- Placa de EPS modelat tipus EMPOLIME amb

sistema d'unió especial que permet la unió

transversal i longitudinal que evita els ponts tèrmics.

Està especialment dissenyada per acollir els tubs.

Consta d'uns tetons en els quals s'inserta el tub amb

facilitat. (45mm)

- Tub de polietilè reticulat amb barrera antioxigen

tipus PEX-a (Ø 20mm) col·locat en forma d'espiral.

- Capa de morter (45mm)

   Caixa de connexió i control d'ACS

i calefacció

- Termòstat individual per a la regulació climàtica

- Col·lector d'impulsió del terra radiant

- Col·lector de retorn del terra radiant

- Tub d'impulsió de l'aigua de calefacció

- Tub de retorn de l'aigua de calefacció

   Coberta Intemper TF Ecológico AljibeE 1/50 E 1/50

   Sistema

Sistema de coberta invertida i

transitable proveït per ser

instal·lat a cobertes planes amb

llosa Filtrón i depòsit d'aigües

pluvials

   Formació  coberta

aljub

- Suport base sense pendent

- Capa auxiliar antipunxonament

de feltre sintètic FELTEMPER 300

- Membrana impermeabilitzant,

làmina RHENOFOL CG

- Suports regulables en altura

(PVC) , en funció de l'aigua que

es desitja emmagatzemar,

previstos d'una placa d'ampliació

per recolzar la llosa Filtrón

   Formació de zones

transitables

- Llosa Filtrón constituïda per

formigó porós i base de poliestirè

extrudit (30 mm, 65 mm en total)

   Formació de zones

ajardinades

- Llosa Filtrón constituïda per una

capa de substrat ecològic

vegetal de 7 cm que permet el

creixement de plantes

entapissans seleccionades en

funció de la climatologia local

   Formació de bancs

Creació de bancs situats entre

els murs que delimiten els patis

   Detalls constructius en planta E 1/10

1

2 3 4 5 6 7

1 Pilar de formigó armat (60x25cm)

2 Pissarra aplacada

3 Morter hidròfug

4 Maó massís format mètric

5 Aïllament tèrmic de llana mineral

6 Maó foradat

7 Revestiment interior de guix

8 Placa de cartró guix

9 Montant d'acer galvanitzat

10 Premarc de fusta

11 Perfilaria d'alumini

12 Doble vidre (6+6+6)

13 Revestiment de fusta (interior armari)

14 Carcassa de xapa galvanitzada de 0'7mm

amb espai interior de 69mm del tipus

OPENSPACE

15 Porta corredera de fusta de (e=55mm)

16 Revestiment de fusta

17 Mur de formigó armat (e=30cm)

18 Imprimació del tipus EMUFAL

19 Làmina impermeabilitzant

20 Làmina geotèxtil

21 Làmina de polietilè del tipus DRENTEX

PROTECT

22 Material de replè

23 Finestra amb protecció solar integrada del

tipus TECHNAL UNICITY PLUS formada per:

- Doble vidre exterior de 22mm 
(5+12+5)

- Doble vidre interior de 20mm  
(4+12+4)

-Cambra entre els dos vidres de
54mm on s'integra una persiana de
banda laminada de 35mm
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Col·lector d'impulsió

Col·lector de retorn

Tub calefacció

TermostatT

Technal Unicity Plus Coberta Aljub amb llosa Filtrón
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