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2. Secció constructiva
façana Sud-eSt e:1/20
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SÒCOL
01_ACABAT PREDEFINIT_ Paviment carrer panot 15x15x5cm 

02_ACABAT_ Sòcol de pedra artíficial fixat mecànicament a solera 40x1,8x4cm.

03_AÏLLAMENT TÈRMIC_ amb panell rígid de poliestirè extruit emínim=4cm, formant 

pendent.

04_ACABAT_ Xapa acer galvanitzada fixada amb premarc 2mm amb junta de sellat 

elàstica. 

05_SUBESTRUCTURA_ Perfil tubular acer galvanitzat, marc de fixació de les lames. 

Fixació mecànica a perfil en U soldat a estructura de muntants secundària.

06_IMPERMEABILITZANT_ Làmina de polietilè 2mm fixada mitjançant cola amb sola-

pament a 15cm.

tanCaMent 1

07_FAÇANA_Tancament de doble fulla (corredera). Vidre (4+12+8mm) amb càmara 

d´aire estanca. Fusteria amb tall de pont tèrmic.

 BaRana

08_ESTRUCTURA_ Muntants de les escales perfil HEB 300

09_ACABAT_ Paviment de fusta industrial encolat directament sobre làmina acústica 

autoadhesiva sobre estructura acer.

10_ACABAT_ Sòcol alumini encolat a cartró guix.

11_ACABAT_ Aplacat de cartró guix sobre subestructura fixada mecànicament a perfil 

HEB.

tanCaMent InteRIOR 1

12_ACÚSTICA_ Panell acústic mòbil REITER pivotant manual a distància.

13_ACABAT_ Aplacat de cartró guix a subestructura, sistema Pladur.

14_SUBESTRUCTURA_ Perfils alumini tubulars fixats a pilar mitjançant premarc. Per-

met el pas d´intal.lacions elèctriques.

tanCaMent 2
15_PROTECCIÓ SOLAR_ Planxa lleugera metàl.lica alumini galvanitzat 26x570x1cm 

soldada al marc (17) subestructura.

16_FAÇANA_ Tancament de doble fulla (fixe). Vidre (4+12+8mm) amb càmara d´aire 

estanca. Fusteria amb tall de pont tèrmic.

17_SUBESTRUCTURA_ Perfil tubular acer galvanitzat, marc de fixació de les lames. 

Fixació mecànica a perfil en U soldat a estructura de muntants secundària.

18_AÏLLAMENT TÈRMIC_ Panell rígid de poliestirè extruit e=8cm aplacat flotant sobre 

placa acer soldada a estructura.

 BaRana
19_ACABAT_ Aplacat de cartró guix sistema Pladur sobre estructura principal fixada 

mecànicament a forjat col.laborant.

20_ESTRUCTURA_ Voladiu amb perfil acer IPE 400. Suport forjat perfil acer UPN 400 

soldat a estructura voladiu.

tanCaMent InteRIOR 2
21_Tancament de vidre semitransparent doble fulla (fixe). Vidre (4+12+4mm) amb cà-

mara d´aire estanca.

22_Tancament de vidre semitransparent doble fulla (corredera). Vidre (4+12+4mm) 

amb càmara d´aire estanca.

SOStRe PLanta SeGOna
23__ACABAT_ Fals sostre de cartró guix fixat mecànicament a forjat, sistema Pladur . 

Permet instal.lacions de conductes de climatització.

24_CLIMATITZACIÓ_ Conductes d´aire expulsió i retorn.

25_ESTRUCTURA_ Voladiu amb perfil IPE 400 i suport forjat UPN soldat.

tanCaMent 3

26_SUBESTRUCTURA_ Travesser suport façana GRC fixat mecànicament a muntant.

27_SUBESTRUCTURA_ Placa d´unió entre perfil tubular acer i estructura de muntants   

suport de façana GRC.

28_ESTRUCTURA_ Perfil tubular tancat 40x20cm e=9. Unió rígida per planxes acer 

estructurals façana.

30_AÏLLAMENT__ Panell rígid de poliestirè extruit e=8cm aplacat a perfils (32) mit-

jançant perfilería alumini.

31_ESTANQUEÏTAT_ Làmina impermeable 2mm solapament 15cm amb acabat de 

xapa alumini galvanitzada.

32_ESTRUCTURA_ Muntants 20 x 0,75cm, estructura GRC i barana.

COBeRta
33_ACABAT_ Xapa acer galvanitzada fixada amb solapament interior, pendent trans-

versal mínim 1%.

34_ESTANQUEÏTAT_ Sellat amb sistema elàstic.

35_ESTANQUEÏTAT_ Fusteria lluernari amb formació de goteró.

36_LLUERNARI_ Doble vidre amb càmara d´aire estanca  de 2x2m. Inclinació premarc  

amb un mínim de 2% pendent.

37_ACABAT_Capa de graves lleugeres 30cm màxim.

38_ESTANQUEÏTAT_ Làmina geotèxtil col.locada sobre làmina separadora.

39_PROTECCIÓ_ Barana acer 1,1m alçada, galvanitzata i fixada cada 2 metres amb 

peus acer de 15 x 15 a forjat. Sellat estanc a tot el perímetre metàlic mitjançant solda-

Estructura GRC: 
muntants_A
travessers_A

Estructura vidres: 
muntants_B

PERFILERIA 
FAÇANA 

Estructura lames: 
travessers_C


