
ESTRUCTURA

E1. Capa de compressió. e = 5 cm
E2. Placa alveolar. e = 30 cm
E3. Cèrcol perimetral 32 x 37 cm sobre peça cantonera de formigó prefabricada e = 3 cm

E4. Pilar prefabricat 40 x 40 cm.
E5. Biga de recolzament per arrencada de l´escala, formigó armat in situ 32 x 35 cm. 
E6. Peça de formigó armada prefabricada e = 3 cm  per a construcció de biga in situ.

FAÇANA (façana ventilada)

F1. Plafó “omega zeta” de morter pretensat en dues direccions
F2. Casquet de fixació del plafó 
F3. Càmera d'aire. e = 5 cm
F4. Kit omega
F5. Perfil Z
F6. Barrera hidròfuga 
F7. Subestructura de façana formada per Perfil C (vertical) Perfil U (hortizontal) 
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 rectangular de 50 x 30 mm ancorat al forjat amb dues “L”
F14. Rigiditzador vertical de barana col·locat cada 2.5 m
F15. Xapa plegada galvanitzada de remat de coberta fixada a perfil U (
F16. Neopré (situat entre premarc i forjat perquè el primer no entri en càrrega)
F17. Premarc d'acer amb poliuretà injectat, perfil tubular de 5 x 2,4 m de secció 7 x 8 cm  
F18. Lames mòbils amb accionament automàtic des de l´interior
F19. Malla metàl·lica
F20. Estructura de suport lames mòbils/malla fixada amb cargols autoroscants a forjat i perfil C de façana
F21. Xapa plegada galvanitzada de remat brancals fixada amb cargols autoroscants a perfil C (F7)
F22. Xapa plegada galvanitzada de remat del forjat/llinda fixada amb cargols autoroscants a perfils (F23)
F23.Perfileria angular d'acer galvanitzat per a fixació de xapes de remat. Varis tamanys segons posició.

COBERTA (ajardinada extensiva invertida)

 2C1. Vegetació, sedum tapissant. (20 peces cada 1 m )
C2. Substrat. e = 15 cm
C3. Capa drenant, membrana de nòduls de polistirè perforat amb geotèxtil de polipropilè adherit a ambdues cares.
C4. Aïllament tèrmic, poliestirè extrudit. e = 5 cm
C5. Capa separadora de polipropilè-polietilè
C6. Membrana impermeabilitzant bicapa adherida, imprimació asfàltica armada amb film de polipropilè
C7. Capa de morter . e = 3 cm
C8. Formigó de formació de pendents. e  = 5 cmmin

C9. Arqueta metàl·lica
C10. Bunera
C11. Xapa plegada per a la contenció del substrat
C12. Junta de dilatació de polietilè extrudit amb base adhesiva (absorció retracció del morter i del formigó)
C13.  Grava perimetral

FORJAT COL·LABORANT

FC1. Capa de compressió de formigó. e = 5 cm
FC2. Xapa grecada amb rodons entre greques i conectors soldats a la part superior e = 7 mm
FC3. IPE 120 articulats a IPE 240
FC4. IPE 240 articulat a placa d´anclatge del pilar prefabricat 
FC5. Tirant d'acer d = 3 cm
FC6. HEB 100, remat de forjat  i punt de soldat d´articulacions dels tirants

SOSTRE TÈCNIC (suspès i registrable)

ST1. Placa de cartró guix laminada fonoabsorvent amb perforacions  de 60 x 60 cm (tipus “knauff danogips”)
ST2. Aïllament acústic, manta de fibra de vidre. e = 3.5 cm
ST3. Perfil T principal del sistema coplanar amb subjecció cada 1.20 m
ST4. Perfil T secundari bidireccional
ST5. Twist regulable en alçada amb espàrrec de fixació a l'estructura de suport
ST6. Estructura de suport

FUSTERIES (són de PVC ja que d´alumini no compleixen amb e CTE)

FU 1. Fusteria de PVC amb doble vidre i cambra d'aire 4-6-4 (unitat de dos 
fulles  de 5 x 2,25 m amb obertura cap a l' interior per pòrtic) fixada al 

2premarc amb cargols i siliconada (Uv = 2,2 W/m  ºK)

FU 2. Fusteria de correderes de PVC amb doble vidre i cambra d'aire 4-6-
4 (unitat de dos fulles  de 5 x 2,25 m per pòrtic) fixada al premarc amb 

2cargols i siliconada (Uv = 2,2 W/m  ºK)

PAVIMENT

P1. Paviment de linòleum de color encolat sobre base. e = 2.5 cm
P2. Base de formigó armat. e = 5 cm
P3. Aïllament tèrmic amortidor d'impacte, panell de composite de cautxú i espumes reciclats. e = 3.5 cm
P4. Barrera de vapor, làmina de polietilè
P5. Junta de dilatació de poliestirè extrudit amb base adhesiva (absorció retracció del morter i del formigó)

CEL RAS (exterior)

CR1. Plafó omega zeta amb perforacions circulars. d = 6 cm
CR2. Casquet de fixació del plafó
CR3. Aïllament acústic, manta de fibra de vidre. e = 3.5 cm
CR4. Tensor ganxo i mosquetó galvanitzats
CR5. Cadena zincada. d = 4mm
CR6. Angle de 50 x 30 mm i cargol d'ancoratge al formigó
Cr7. Estructura de suport
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