
ESTRUCTURA

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.

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. 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. Caixa de persiana de PVC amb aïllament injectat registrable per l'interior
F14. Persiana enrotllable orientable de PVC tipus “superGradhermètic “
F15. Premarc d'acer amb poliuretà injectat, de 2,95 x 2,45 m de secció 13 x 3 cm  
F16. Xapa de remat d' acer galvanitzat fixada amb reblons
F17. Maó ceràmic fixat  a forjat amb morter. e = 9+1 cm
F18. Xapa plegada de remat galvanitzada
F19. Rigiditzador vertical de barana col·locat cada 2.5 m
F20. Placa de guix laminar hidròfuga estandàrd  e = 1,5 cm
F21. Barrera de vapor, làmina de polietilè
F22. Aïllament tèrmic projectat, espuma de poliuretà. e = 3,5 cm 
F23. Perfils d´acer galvanitzat per marcar gruix de l´aïllament i fixar la barrera i placa

COBERTA (transitable invertida)

C1. Acabat, placa omega zeta de 50 x 50 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
C7. Capa de repartiment de morter. e = 3 cm
C8. Formigó de formació de pendents. e  = 5 cmmin

C9. Junta de dilatació de polietilè extrudit amb base adhesiva (absorció retracció del 
morter i del formigó)

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
ST6. Espàrrec de fixació a l'estructura de suport
St7. Estructura de suport

DIVISIONS INTERIORS

D1. Acabat, pintura acrílica transpirable i rentable (mate)
D2. Placa de guix laminar transpirable estandàrd. e = 1,5 cm
D3. Aïllament tèrmic/acústic semirígid, mantes de fibra de vidre e = 4 cm
D4. Canals/perfileria d' acer galvanitzat de suport de paret /trasdossat
D5. Premarc d'acer galvanitzat, tubs de secció 4 x 2 cm
D6. Vidre laminat. e = 10 mm
D7. Plaques d'aglomerat xapat, acabat d'iroko amb perfileria incorporada. e = 20 mm

D8. Guia tipus “Klein” fixada a sostre
D9. Placa de guix laminar hidròfuga. e = 1,5 cm

PAVIMENT

P1. Paviment de linòleum de color encolat sobre base. e = 2.5 cm
P2. Base de formigó armat. e = 6 cm / e' = 8 cm
P3. Sistema de tubs del terra radiant. e = 3 cm
P4. Aïllament tèrmic, panell de composite de cautxú i espumes reciclats. e = 5 cm/ e' = 3,5 cm

P5. Barrera de vapor, làmina de polietilè
P6. Junta de dilatació de poliestirè extrudit amb base adhesiva
P7. Capa de compressió. e = 3 cm
P8. Mòdul de polipropilè reciclat. e = 27 cm/ e' = 47 cm

MUR DE CONTENCIÓ

M1. Biga de coronació del mur de contenció
M2. Junta de formigonat
M3. Mur de contenció
M4. Làmina impermeable
M5. Membrana de drenatge tipus “Deltadrain”
M6. Làmina geotèxtil
M7. Replè de graves filtrants, de mida més petita a la part inferior
M8. Conducte de drenatge
M9. Llit de sorra
M10. Cordó hidròfil
M11. Sabata contínua de formigó armat
M12. Formigó de neteja

SOLERA

S1. Capa d'asfaltat. e = 5 cm
S2. Formigó armat. e = 15cm
S3. Làmina impermeable de polietilè
S4. Sub-base de graves compactades. e = 10 cm
S5. Terreny existent anivellat i compactat
S6. Junta de dilatació de poliestirè extrudit amb base adhesiva

PATI

PA1. Pèrgola de taulons de composite de fusta sintètica amb suport d'acer galvanitzat a forjat

PA 2. Tarima amb llistons de composite de fusta sintètica sobre rastrells del mateix material

PA 3. Làmina impermeable, polietilè.
PA 4. Formigó de pendents. e = 10 cm
PA 5. Làmina geotèxtil, antiarrels
PA 6. Sub-base de terra compactada. e = 60 cm
PA 7. Canal de recollida d'aigües d'acer galvanitzat amb grava superior
PA 8. Xapa corten plegada per a contenció de terra
PA9. Sauló
PA10. Plantes aromàtiques 
Pa11. Substrat de terra per a plantes

PAVIMENT EXTERIOR

PE1. Canal de recollida d'aigües d'acer galvanitzat
PE2. Lloses de GLS gris de 60 x 120
PE3. Base de morter. e = 2 cm
PE4. Base de formigó tipus HM 20. e = 15 cm
PE5. Sub-base de graves compactades
PE6. Terreny existent compactat

FUSTERIES
 
FU. Fusteria de correderes de PVC amb doble vidre i cambra d'aire 4-6-4 (unitat de dos 
fulles  de 2,49/2,39 x 2,89 m per pòrtic) fixada al premarc amb cargols i siliconada
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