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1. Paviment de tarima de fusta col.locada sobre llistons de fusta 
    Capa geotèxtil separadora
     Suport de llosa de fonemantació

2. Paviment de tarima de fusta col.locada sobre llistons de fusta 
    Capa geotèxtil separadora
     Suport de forjat de panell de fusta contralaminada e=205mm tipus KLH

3. Paviment tècnic acústic tipus Granab amb plaques de sol radiant incorporat
    Forjat de panell de fusta contralaminada e 205mm tipus KLH
    Vernís intumescent

4. Paviment de parquet 10mm sobre tauler de particules 12mm EI 30
    Terra radiant tius Ecofloor slim e=22mm
    Forjat de panell de fusta contralaminada e 205mm tipus KLH
     Vernís intumescent

5. Forjat de panell de fusta contralaminada e 205mm tipus KLH 
    Protegit amb vernís intumscent pels dos cantons 
    Capa geotèxtl impermeabilitzant (capa exterior)

6. Fals sostre amb panells de cartró-guix 12mm
    subestructura perfils metàlics U
    aïllament de llana de roca

7. Fals sostre acústic amb plaques d’aïllament acústic tipus Rodan
    dos plaques de cartró-guix ignifug 15mm

8. Envà acústic: 2 plaques de cartró-guix 12mm 
    aïllant interior tipus Rocdan
     2 plques de cartró guix 12mm 
      junta desoliditzadora.

9.  Envà acústic: 2 plaques de cartró-guix 12mm 
    aïllant interior tipus Rocdan
     Mur existent de fàbrica
     Peça desoliditzadora de cauchú

10. Mur existent de fàbrica
       Aïllament del mur a base de polietiré projectat. 
      Placa de cartró guix de 10mm (acabat)

11. Mur pantalla de formigó armat hidrofug
       Impermeabilització interior amb productes liquids
       Capa geotèxtil
       Càmara d’aire ventilada
       Mur de bloc de formigó llis
       junta impermeabilitzant VANDEX

12. Obertura interior practicable 

13. Tancament interior de panells de U-glass amb càmara i aïllament translúcid interior

14. Paviment de làmina de linoleum tipus “Forbo” (40% a base de material reciclat i 70% recicla-
ble) amb ahesiu especial
        Capa geotèxtil separadora
        Suport de llosa pre-existent de formigó armat e=0,20m 

15. Panells prefàbricats de formigó armat alleugerit pretensat “president”

16. LLuernari a base de placa de vetro-resina grecada 
      Càmara d’aire ventilada
      Panell de policarbonat transparent interior.

17. Il.luminació sala amb halogens de baix consum

18.  Biga metàl.lica d’acer, triangulda (truss) de 0,40 x 0,40m atornillada a perfil metàl.lic IPN 220

19. Cilindres absorvents acústics tipus ROLLSOUND

20. Truss metàl.lic mòbil a base de bigues triangulades 0,40m x 0,40m  

22. Passarel.la perimetral: tramex 6000.1200.50.
       Perfil HEB 200 tallat en diagonal
       Remate amb UPN 150, tub soldat de dim. 10mm amb topes cada 0,50m per ancorar tensors.

23. grades retràctils

ESAC


