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SECCIÓ PISCINA (Escala 1/100)

ESTRUCTURA

EST-00 Capa de neteja i anivellament amb formigó HM-20
EST-01 Capa de compressió amb formigó armat HA-25. Inclou part proporcional d'armat amb acer B500S
EST-02 Placa alveolar de formigó pretensat del tipus NP (160mm de cantell) de Prainsa o equivalent (a les  
 rampes dels equipament el cantell serà de 200mm)
EST-03 Pletina d'acer S275JR (e=10mm)
EST-04 Jàssera metàl·lica d'acer S275JR del tipus IFB del sistema Slim Floor d'Arcelor Mittal o equivalent
EST-05 Bloc de formigó de 400x300x200mm massissat i ancorat amb 2Ø12c/200mm
EST-06 Llosa de formigó armat HA-25 (e=300mm) amb part proporcional de barres d'acer corrugat B500S
EST-07 Cércol perimetral de formigó armat HA-25 amb part proporcional de barres d'acer corrugat i cércols metàl·
 lics d'acer B500S
EST-08  Tub d'acer laminat rectangular de 180x100mm d'acer S275JR
EST-09 Placa d'acer S275JR encorada mitjançant barilles roscades i/o tacs químics a murs, forjats o lloses de  
 formigó armat.
EST-10 Jàssera metàl·lica d'acer S275JR del tipus IFB per formació d'inici/final de les rampes (soldat a placa  
 d'ancoratge EST-9)
EST-11  Sabata de mur de contenció formigó amb formigó armat HA25 amb part proporcional de barres d'acer  
 corrugat B500S
EST-12 Mur de contenció amb formigó armat i part proporcional de barres d'acer B500S
EST-13 Drenatge de murs de contenció mitjançant làmina impermeable de PVC, làmina drenant i graves (inclou  
 geotextil) 
EST-14 Jàssera metàl·lica d'acer S275JR del tipus rectangular de 125x100mm
EST-15 Jàssera metàl·lica d'acer S275JR del tipus ''L'' de 200x200mm
EST-16 Jàssera metàl·lica d'acer S275JR del tipus ''L'' de 200x150mm
EST-17 Jàssera metàl·lica d'acer S275JR del tipus rectangular de 150x100mm
EST-18 Pilar metàl·lic d'acer S275JR del tipus quadrat de 150x150mm soldat a placa d'ancoratge fixada a llosa  
 pretensada
EST-19 Tub d'acer laminat rectangular de 150x100mm d'acer S275JR per formació de l'escala
EST-21  Jàssera metal·lica d'acer S275JR del tipus HEB-220
EST-22  Jàssera metal·lica d'acer S275JR del tipus tub rectangular de 200x100mm
EST-23  Jàssera metal·lica d'acer S275JR del tipus tub rectangular de 180x50mm
EST-24 Biga riostra i/o centradora amb formigó HA-25 amb part proporcional d'acer B500S

COBERTES

COB-01 Acabat superficial de cobertes amb graves de color blanc de canto arrodonit (gruix mínim 4 cm)
COB-02 Capa de morter (e=35mm)
COB-03 Làmina de PVC reforçada (e=22mm). S'inclou làmina separadora de geotextil
COB-04 Aïllament mineral de plaques encadellades fixades mecànicament (e=50mm). S'inclou làmina separadora
  de geotextil
COB-05 Formigó cel·lular per formació de pendents d'un 1% com a mínim (e mín=30mm)
COB-06 Coronament perimetral de coberta amb perfil d'acer inoxidable tipus ''L''
COB-07 Perfil d'acer inoxidable per unió de làmina impermeable amb perfil de coronament de coberta
COB-08 Perfil d'acer laminat S275JR (altura segons coberta) per contenció d'elements que conformen la coberta.

PAVIMENTS

PAV-01 Sistema de terra tècnic Granab 3000 (gruix segons zona) o equivalent composat per:
 - Espàrreg roscat collat a forjat
 - ''Impact bloc'' (tac de poliestiré per unió d'espàrreg roscat i element antivibracions
 - Element antivibracions ''Syformer'' (material reciclable)
 - Perfil metàl·lic Granab d'acer galvanitzat (e=1,5mm)
PAV-02 Placa de perfils amb espai per pas de tubs amb reforç inferior (e=34mm)
PAV-03 Paviment de parquet amb taulons de 180mm d'amplada formats amb un sol llistó sobre làmina plàstica  
 (e=20mm)
PAV-04 Aïllament mineral de plaques encadellades fixades mecànicament (e=30mm)PAV-05 Suport regulable
 de Grintec o equivalent
PAV-06 Religa metàl·lica de 25x25mm de pas i altura 20mm (e=2mm)
PAV-07 Paviment de travessers de fusta tractada per exteriors fixat mecànicament
PAV-08 Perfil d'acer galvanitzat (mides segons plànols) fixat mecànicament
PAV-09 Suport de paviment per la formació de rampes (zona habitacions) amb panells de fusta contraxapada de  
 KLH o equivalent amb un cantell de 75mm.
PAV-10 Base de graves (e=150mm) de 20mm com a màxim amb filtre de polipropilé (geotextil) de 120g/m²
PAV-11 Làmina impermeable de PVC reforçada (e=2mm)
PAV-12 Base de formigó armat HA25 amb malla electrosoldada B500T (inclou formació de pendents)
PAV-13 Capa base de morter autonivellan (gruix segons zona) per deixar vist (previsió paviment)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TAN-01 Base de suport d'obra ceràmica amb pitxolins adherits amb morter de ciment (mides segons ubicació)
TAN-02 Tancament de seguretat W118E de Knauf o equivalent:
 - 6 plaques de guix laminat (e=15mm/placa)
 - 4 plaques de xapa metàl·lica galvanitzada (e=0,5mm/placa)
 - Muntant metàl·lic 100/40 cada 600mm (e=0,6mm)
 - Canal metàl·lic 100/40 (e=0,6mm)
 - Bandes de dilatació trobades forjats/paviments
 - 2 plaques d'aillament mineral fixat mecànicament (e=50mm/placa)
TAN-03 Tancament d'obra ceràmica amb maó calat tipus gero de 290x140x110mm adherit a morter
TAN-04 Tancament  W111 de Knauf o equivalent:
 - 4 plaques de guix laminat (e=15mm/placa)
 - Muntant metàl·lic 100/40 cada 600mm (e=0,6mm)
 - Canal metàl·lic 100/40 (e=0,6mm)
 - Bandes de dilatació trobades forjats/paviments
 - 1 placa d'aillament mineral fixat mecànicament (e=50mm/placa)
TAN-05 Llinda metàlica d'acer lacat (e=10mm) per subjecció d'obra ceràmica i revestiment de façana
TAN-06 Tornapunta per subjecció de llinda metàlica d'acer (soldada a perfil estructural)
TAN-07 Aïllament mineral de plaques encadellades fixades mecànicament (gruix segons zona)

FUSTERIA

FUS-01 Perfil metàl·lic en forma de ''U'' de 40x70mm fixat mecànicament a suport
FUS-02 Perfil metàl·lic rectangular fixat mecànicament
FUS-03 Banda elastomèrica per subjecció superior i inferior del vidre
FUS-04 Segellat mitjançant silicona de trobada dels vidres amb altres elements
FUS-05 Xapa metàl·lica lacada per formació d'escopidor (fixat mecànicament a parament vertical)
FUS-06 Vidre laminat de seguretat amb cambra d'aire 4+4/5/6+6 amb vidres de baixa emissivitat
FUS-07 Vidre laminat de seguretat amb cambra d'aire 4+4/6/6+6 amb vidres de baixa emissivitat (claraboies)
FUS-08  Trencaaigües de xapa metàl·lica lacada recolzada sobre base de morter per formació de pendents
FUS-09 Finestra (fixa o oscil·lobatent) de Schüco d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i vidres 3+3/6/4+4
FUS-10 Porta batent de Schuco d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i vidres 3+3/6/4+4
FUS-11 Conjunt de tancament vidriat horitzontal (claraboia)
FUS-12 Perfil d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic per tancament fix.
FUS-13 Perfil d'alumini lacat tipus "clip" per subjecció de vidre amb els perfils portants de l'obertura.
FUS-14 Perfil d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic per tancament mòbil.
FUS-15 Perfil d'alumini lacat per formació de goteró.
FUS-16 Perfil "U" d'acer inoxidable fixat mecànicament.
FUS-17 Perfil rectangular d'acer inoxidable per pujar nivell del vidre.
FUS-18 Bandes elàstomèriques per recolzament i/o subjecció del vidre.
FUS-19 Xapa metàl·lica fixada a la paret per formació d'escopidor.
FUS-20 Segellat amb silicona
FUS-21 Travesser d'alumini lacat per limitació de la fletxa del vidre.
FUS-22 Perfils laterals d'alumini amb trencament de pont tèrmic per subjecció del vidre de la claraboia

REVESTIMENTS I CEL RAS

REV-01 Revestiment continu de façana tipus Sto o equivalent format per:
 - Aïllament de poliestiré expandit (e segons plànol) fixat mecànicament
 - Capa base Level Lite (e=5/6mm)
 - Reforç Sto Armat RFF
 - Malla Sto European
 - Base d'acabat Stolit Gama European
 - Recobriment Sto Silko Color G blanc amb acabat tipus ''flor de loto''
REV-02 Trasdossat amb plaques de guix laminat (e=15mm) amb perfils metàl·lics de 43/27 sense aïllament
REV-03 Trasdossat amb plaques de guix laminat (e=15mm) amb perfils metàl·lics de 43/27 amb aïllament de  
 fibra mineral
REV-04 Revestiment de mur amb pedra natural adherida amb morter
CLR-01 Perfil Omega 60/27 de Knauf o equivalent (e=0,6mm)
CLR-02 Placa de guix laminat de Knauf o equivalent (e=12,5mm)
CLR-03  Aïllament mineral de plaques encadellades fixades mecànicament

ESCALES I PROTECCIONS

ESC-01 Perfil lateral d'acer inoxidable per recolzament de vidre (inclou banda elastomèrica)
ESC-02 Perfil longitudinal d'acer inoxidable per limitació de la deformació del vidre (inclou banda elastom.)
ESC-03 Vidre laminat de seguretat opac de 10+10mm.
ESC-04 Xapa d'acer doblegada (e=10mm) per formació de graó d'escala (soldat a travesser inferior)
ESC-05 Superfície elastomérica de la xapa d'acer (per formació de graons) per resoldre la trobada amb el  
 paviment (amortiguació)
ESC-06 Formació de graó d'escala (petjada i estesa) amb fusta (igual tonalitat que el paviment)
PRO-01 Perfil d'acer inoxidable tipus L fixat mecànicament al parament
PRO-02 Banda elstomérica per subjecció lateral del vidre
PRO-03 Banda elastomérica per formació de la base de recolzament del vidre
PRO-04 Vidre de seguretat laminat de 10+10mm

PISCINA

PIS-01 Gunitat projectat de 20cm de gruix amb part proporcional d'armadures B500S.
PIS-02 Base de graves col·locades a sobre de terrent compactat (inclou pas d'instal·lacions)
PIS-03 Pas d'instal·lacions vàries dins de passatubs col·locats abans del gunitat. 
PIS-04 Vas de recuperació de l'aigua de la piscina format amb base de formigó (inclou armat)
PIS-05 Espai de recuperació d'iagua de la piscina (connectat amb sistema de recirculació)
PIS-06 Revestiment del vas de piscina amb peces ceràmiques de petit format.
PIS-07 Revestiment del perimetre de la piscina amb peces contínues de fusta tractada.


