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Detalls constructius. E: 1/20

Detalls constructius. E: 1/10

Façana nord

1    aplacat de marbre original
2    mur de maó calat armat
3    canaló de xapa plegada galvanitzada
4    paviment de terratzo continu original
5    restrellat llistons de fusta de pi tractats en autoclau
6    impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic antipunxonant
7    banc taulell de fusta de pi termotractat 
8    tancament fusta contralaminada. KLH 3s 40/40/40 mm
9    aïllament tèrmic Gutex Thermosafe 2 x 50 mm
10  fusteries marc de pi tractada laminada amb vidre triple Climalit de 6/4/6 mm d’espessors
11  tub drenant pvc i làmina filtrant en el diàmetre superior
12  drenatge graves 
13  impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic antipunxonant
14  aïllament tèrmic plafóns rígids de poliestirè extrudit 80 mm
15  làmina separadora geotèxtil butílica
16  formigó lleuger per formació de pendents
17  suport de protecció perfil tubular 30 x 30 mm
18  pedestal d’al·lumini regulable en alçada
19  entarimat de fusta de pi termotractada de junta oberta
20  canaló de xapa plegada galvanitzada
21  petja de graó de fusta de pi termotractada 
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Coberta 

22  canaló de xapa plegada galvanitzada
23  coberta xapa de zinc acabat fenòlic
24  contrallistons de 50 x 80 mm
25  impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic
26  llates de fusta de pi de 40 x 50 mm
27  encadellat de taulells de fusta de pi tractat a difusió de vapor
28  aïllament tèrmic Gutex Thermosafe 3 x 80/80/40 mm
29  llistons 50 x 80 mm
30  barrera de vapor làmina asfàltica
31  revestiment interior encadellat de fusta de pi termotractada a junta oberta

Façana de pati interior 

32  canaló de xapa plegada galvanitzada
33  revestiment policarbonat translúcid de doble cambra
34  impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic
35  tancament fusta contralaminada. KLH 3s 40/40/40 mm
36  fusteries marc de pi tractada laminada amb vidre triple Climalit de 6/4/6 mm d’espessors
37  tapa de fusta de remat de revestiment de façana
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