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LLEGENDA                                               

1 - Coberta plana invertida no transitable:

    - Formigó alleugerit amb perlita per formació de pendents (2%).

    - Làmina impermeabilitzant de PVC LBM-30-FV i LBM 50/G-FP soldades, 3,00kg/m2. 

    - Doble reforç a trobades amb ampits de coberta i elements verticals.

    - Capa antipunxonament geotextil de 140gr/m2.

    - Aïllament tipus XPS (poliestirè extruït) de 8cm de gruix.

    - Capa antipunxonament geotextil de 140gr/m2.

    - Capa de graves seleccionades de mínim 10cm.

2 - Coberta plana invertida transitable:

    - Formigó alleugerit amb perlita per formació de pendents.

    - Làmina impermeabilitzant de PVC LBM-30-FV i LBM 50/G-FP soldades. 

    - Doble reforç a trobades amb ampits de coberta i elements verticals.

    - Capa antipunxonament geotèxtil de 140gr/m2.

    - Aïllament tipus XPS (poliestirè extruït) de 8cm de gruix.

    - Capa antipunxonament geotèxtil de 140gr/m2.

    - Plots de suport i anivellament de paviment

    - Peces de formigó prefabricat de 60x60cm amb armat de fibres, acabat antilliscant i junta oberta.

3 - Ampit de coberta:

    - Mur de bloc de formigó de 20x40x20cm amb acabat de revoc mestrejat i pulit a ambdues cares.

    - A la cara exterior complirà amb la façana que pertoqui en cada cas

    - La cara interior esta formada per panell sandwich de capa exterior d’alumini anoditzat i capa 

interior d’aïllament tipus XPS (poliestirè extruït) de 8cm de gruix.

    - Part superior de xapa d’alumini anoditzat de 4mm de perfil amb formació de goteró.

4 - Façana ventilada de xapa:

    - Mur de bloc de formigó de 20x40x20cm amb acabat de guix a la cara interior i revoc mestrejat i 

polit a la cara exterior.

    - Aïllament tipus XPS (poliestirè extruït) de 8cm de gruix.

    - Capa antipunxonament geotextil de 140gr/m2.

    - Subestructura pel suport de la pell exterior de perfils tubulars d’acer galvanitzat de secció rectan-

gular (120x60x4mm) collada mitjançant perns mecànics al forjat. Amb toleràncies a les 3 dimensions 

per ajustament de les peces.

    - Pell exterior formada per peces de 120x120cm formades per xapa d’alumini lacat blanc metàl•lic 

i dibuix en deploye. Collat a subestructura mitjançant peces d’ancoratge prefixades a la subestructu-

ra i a la xapa.

5 - Façana ventilada de formigó:

    - Mur de bloc de formigó de 20x40x20cm amb acabat de guix a la cara interior i revoc mestrejat i 

pulit a la cara exterior.

    - Aïllament tipus XPS (poliestirè extruït) de 8cm de gruix.

    - Capa antipunxonament geotextil de 140gr/m2.

    - Subestructura pel suport de la pell exterior de perfils d’acer galvanitzat (100x60x4mm) collada 

mitjançant perns mecànics al forjat. Amb toleràncies a les 3 dimensions per ajustament de les peces.

    - Pell exterior formada per peces de formigó prefabricat de 60x60cm amb armat de fibres, acabat 

antilliscant i junta oberta. Collat a subestructura mitjançant peces d’ancoratge prefixades a la sub-

estructura i ranures de suport a la pròpia peça amb acabat superficial de vetes de fusta natural.

6 - Panelat interior de fusta en planta baixa:

    - Muntants d’acer galvanitzat collats a mur existent, perfils extrusionats de 60x45x1mm.

    - Panell exterior d’aglomerat de fibres de fusta encolades collades a muntants.

7 - Fals sostre de plaques de cartró - guix acústic, 15mm.

Suportada per perfils telescòpics i muntants d’acer galvanitzat.

  

8 - Fals sostre format per llistons de fusta de pi tractat en perfils de 40x80mm.

Suportada per perfils telescòpics i muntants d’acer galvanitzat.

9 - Edifici - Terreny

    - Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x100cm armades amb fibres amb acabat 

superficial de vetes de fusta natural.

    - Morter

    - Capa acustica de pvc anti-impacte

    - Aïllament tipus XPS (poliestirè extruït) de 8cm de gruix d’alta densitat per formació de pavi-

ments.

    - Solera de formigó de 20cm de gruix armada amb malla d’acer electrosoldada de 6mm/20x20cm.

    - Làmina impermeabilitzant de PVC LBM-30-FV i LBM 50/G-FP soldades. 

    - Doble reforç a trobades amb ampits de coberta i elements verticals.

    - Capa antipunxonament geotèxtil de 140gr/m2.

    - Capa drenant de graves (20cm)

    - Terreny natural.

10 - Eix cívic

     - Paviment de peces prefabricades de formigó de 200x100x10cm armat amb acabat superficial 

de vetes de fusta natural.

     - Peça de pedra granítica col•locada al lateral de l’eix de 40x50x10cm.

     - Morter.

     - Solera de formigó de 20cm de gruix armada amb malla d’acer electrosoldada de 6mm/20x20cm.

     - Capa drenant de graves (20cm).

11 - Fals sostre exterior  format per llistons de fusta de pi tractat en perfils de 40x80mm suportada 

per perfis telescòpics i muntants d’acer galvanitzat.

amb aïllant tèrmic tipus xsp (poliurité extruit) de  8 cm de grui adherit a la cara inferior del forjat

12 - Façana de mur cortina formada per:

     - vidre amb càmara de 6+20+4+4mm

     - estructura de perfils d’acer galvaniztat collades a forjats amb perns mecànics

     - fusteries de perfils extrusionats d’alumini anoditzat amb rotura de pont tèrmic

     - segellat de silicona de les juntes de les fusteries.

     - parts opaques de panell sandwich de perfils d’acer galvanitzat, amb pell exterior d’alumini 

anoditzat acabat mate i part interior d’aïllant tèrmic tipus xsp de 8 cm de gruix.

13 - Fusteries 

      - vidre amb càmara de 6+20+4+4mm

      - estructura de perfils d’acer galvaniztat collades a forjats amb perns mecànics

      - fusteries de perfils extrusionats d’alumini anoditzat amb rotura de pont tèrmic
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