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“Habitatge social, biblioteca, escola bressol i espai lliure”

ESTRUCTURA (sistema deltamix “hormipresa”)

E1. Capa de compressió. e = 5 cm
E2. Placa alveolar. e = 25 cm
E3. Cèrcol perimetral 27 x 37 cm sobre peça cantonera de formigó prefabricada e = 3 cm
E4. Pilar prefabricat 40 x 40 cm.

COBERTA (transitable invertida)

C1. Acabat, plafó  “omega zeta” de morter pretensat en dues direccions de 60 x 60 cm
C2. Plot, peus telescòpics
C3. Capa de repartiment de morter . e = 5 cm
C4. Geotèxtil, làmina de polièster
C5. Aïllament tèrmic, poliestirè extrudit. e = 5 cm 
C6. Membrana impermeabilitzant bicapa adherida, imprimació asfàltica armada amb film de 
polipropilè (reforçada a cantonades, buneres  i bases de formigó dels pilars metàl·lics)
C7. Capa de repartiment de morter. e = 3 cm
C8. Formigó de formació de pendents. e  = 5 cmmin

C9. Maó fixat amb morter a forjat (absorció retracció del morter i del formigó)

FAÇANA (sistema omega zeta de “circa”)

F1. Plafó “omega zeta” de morter pretensat en dues direccions de 300 x 75 cm
F2. Casquet de fixació del plafó 
F3. Càmera d'aire. e = 5 cm
F4. Kit omega
F5. Perfil Z
F6. Barrera hidròfuga, làmina de polietilè
F7. Perfil C
F8. Aïllament tèrmic projectat, espuma de poliuretà. e = 3,5 cm
F9. Placa de cartró guix laminada hidròfuga. e = 1,5 cm
F10. Aïllament tèrmic semirígid, mantes de fibra de vidre e = 4 cm
F11. Doble placa de cartró guix laminada transpirable. e = 3 cm
F12. Acabat interior, pintura acrílica transpirable i rentable (mate)
F13. Perfil rectagular de 50 x 30 mm ancorat al forjat amb dues “L”
F14. Xapa galvanitzada plegada de remat  del forjat/llinda fixada amb cargols autoroscants a perfils (F16)

F15. Xapa galvanitzada plegada de remat  dels brancals fixada amb cargols autoroscants a perfil C (F7)

F16. Perfileria angular d'acer galvanitzat per a fixació de xapes de remat. Varis tamanys segons posició.
F17. Barana d'acer soldada i pintada a taller de 299 x 100 cm 
F18. Perfil tubular d'acer galvanitzat amb esperes on es fixa la barana mitjançant cargols 5 x 5 x 299 cm
F19. Neopré (situat entre premarc i forjat perquè el primer no entri en càrrega)
F20. Premarc d'acer amb poliuretà injectat, perfil tubuar de 313 x 270 de secció 7 x 6 cm (x2)
F21. Premarc d'acer amb poliuretà injectat, perfil tubuar de 210 x 130 de secció 7 x 3 cm
F22. Premarc d'acer amb poliuretà injectat, perfil tubuar de 96 x 220 de secció 7 x 3 cm (x2)
F23. Lames d´acer galvanitzat dispodades en sentit horitzontal suportades per perfils tubulars 
encastats al paviment

SOSTRE PASSERA/INTERIOR

S1. Acabat, pintura acrílica transpirable i rentable 
S2. Placa de guix laminar hidròfuga estandàrd  e = 1,5 cm
S3. Barrera de vapor, làmina de polietilè
S4. Aïllament tèrmic projectat, espuma de poliuretà. e = 3,5 cm 
S5. Perfils d´acer galvanitzat per marcar gruix de l´aïllament i fixar la barrera i la placa
S6. Perfils d´acer galvanitzat per a fixació directe de plaques

CEL RAS (interior, registrable només a WC / exterior registrable )

CR1. Plaques de cartró guix 
CR2. Placa de cartró guix laminada fonoabsorvent amb perforacions  de 60 x 60 cm (tipus “knauff danogips”)

CR3. Perfil T secundari bidireccional cada 60 cm
CR4. Perfil T principal del sistema coplanar amb subjecció cada 1.20 m
CR5. Aïllament acústic, manta de fibra de vidre. e = 3.5 cm
CR6. Twist regulable en alçada
CR7. Espàrrec de fixació a l'estructura de suport

PAVIMENT

P1. Acabat, formigó autoanivellant polit e = 6 cm / e' = 6,50 cm / e'' = 3 cm
P2. Sistema de tubs del terra radiant. e = 3 cm 
P3. Aïllament tèrmic amortidor d'impacte, panell composite de cautxú i espumes reciclats 
P4. Barrera de vapor, làmina de polietilè
P5. Junta de dilatació de poliestirè extrudit amb base adhesiva (absorció retracció del morter i del formigó)

P6. Formigó armat de formació de pendents
P7. Canaló de recollida aigües d'acer galvanitzat 10 x 6 cm
P8. Perfil angular d'acer galvanitzat separador per a formació de paviments. Varies posicions i tamanys
P9. Acabat bany, rajoles ceràmiques fixades amb pasta a cartró guix 

FUSTERIES
2PVC amb doble vidre i cambra d'aire 4-6-4 fixades al premarc amb cargols i siliconada (Uv = 2,2 W/m  ºK)

 
FU 1. Unitat de 4 fulles  amb obertura cap a l' interior de 3,00 x 2,58 m
FU2. Unitat de 2 fulles una fixa 1,20 i una amb obertura cap a l' interior de 0,60,  1,80 x 1,30 m 
FU3. Unitat corredera de 2 fulles 2,04 x 1,30 m

PORTES

PO1. Unitat de PVC opaca 0,90 x 2,20 m
PO2. Unitat de PVC transparent amb doble vidre i cambra d´aire (4-6-4 mm) 0,90 x 2,20m
PO3. Unitat de d´aglomerat xapat  corredera amb guia tipus “ klein” fixada a sostre 0,90 x 2,20 m
PO4. Unitat de d´aglomerat xapat corredera amb guia tipus “ klein” fixada a sostre 3,05 x 2,20 m

DIVISIONS INTERIORS
envans amb entramat autoportant instal·lats amb bandes de dilatació entre canals i forjats/paviments
formats pels següents elements en diferents configuracions:

 - Placa de guix laminar transpirable estandàrd. e = 1,5 cm
-  Aïllament tèrmic/acústic semirígid, mantes de fibra de vidre e = 4 cm
-  Canals/perfileria d' acer galvanitzat de suport de paret /trasdossat

EM. Envà simple :1 placa (40 dB)
ET. Envà tècnic: arriostrat amb carteles (56 dB)
EM. Envà mitjera : 2 plaques (57 dB)

DI1. Acabat, pintura acrílica transpirable i rentable (mate)
DI2. Acabat bany, rajoles ceràmiques fixades amb pasta a cartró guix
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