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ESTRUCTURAESTRUCTURA

E_01.-Mur estructural de formigó armat realitzat amb formigó hidròfug d’elevada com-
pacitat, e=30 cm
E_02.- Sabata de paret de càrrega realitzada amb formigó hidròfug.
E_03.- Forjats de llosa de formigó armat  e=30 cm
E_04.- Tub ranurat PVC Ø 160cm per drenatge trasdòs del mur i base de solera.
E_05.- Capa de geotextil.
E_06.- Reomplet de sorres
E_07.- Pintura asfàltica per drenatge trasdòs del mur.
E_08.- Base de morter per permetre inclinació drenatge amb un 3% de pendent.
E_09.- Reomplert de graves.
E_10.- Forjat sanitari de 30 cm de gruix

FAÇANAFAÇANA

SISTEMA STO MINERALSISTEMA STO MINERAL

F_01.- Capa d’imprimació  STOPRIM MICRO amb capacitat de penetració profunda, lliure 
de disolvents a base de microemulsió de silicona.
F_02.- Capa reguladora de morter adhesiu  “Sto ADHB” de 4 mm de gruix.
F_03.- Aïllament tèrmic amb panells de llana mineral tipus M de 10 cm de gruix de la 
marca STO; ʎ = 0.038 W/m·k
F_04.- Espigues de fi xació de plaques de 8 mm de diàmetre, amb una profunditat d’an-
clatge de 50 mm
F_05.- Morter armat “StoARmat Classic” de 2 mm de gruix
F_06.- Malla de fi bra de vidre alcalino-resistent, empotrada i solapada al morter armat. 
Resistent a impactes i a la formació d’esquerdes
F_07.-Revoc d’acabat “STO SILCO” ,amb base de resina silicònica.

PAVIMENTSPAVIMENTS

P_01.-Paviment exterior de pedra de peces adoquinades de 10x10x6 cm “Caliza Lupus”  
de la casa Naturpiedra que ens garantitza l’antilliscament.
P_02.- Paviment interior de pedra  “Lupus Textura Natural” de Naturpiedra, de dimen-
sions 60x30 de 3 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment.
P_03.- Paviment interior de les habitacions format per parquet fl otant de fusta de roure, 
de 30 mm de gruix, amb acabat brillant i fi xat sobre rastrells
P_04.- Paviment de formigó remolitat continu de baixa retracció de 5 cm, per donar 
planeitat a la superfície.
P_05.- formigó de neteja per tal de donar planeitat a la base de la sabata
P_06.- Capa de morter hidròfug per realització de pendents

TANCAMENTSTANCAMENTS

T_01.- Panells Knauf de dimensions 1,20x2.70 m i gruix de 12.5mm. fi xats amb perfi leria 
metàl·lica en U o omega. 
T_02.- Aïllament interior disposat a l’interior de les plaques formant un panell composite 
de 100 mm de gruix.
T_03.- Capa d’acabat interior amb un acabat de guix.
T_04.- Fals sostre  format per plafons de fusta de dimensions 600x600 mm registrable, 
amb sistema de perfi l ocult,penjats mirjantant tensors. 
T_05.- Finestra d’alumini Unicity (Technal) oscilobatent amb l’eix inferior de 170x100 cm. 
Uh= 2.2 W/m²·k; permeabilitat a l’aire de Classe 4. Climalit 6/12/6
T_06.- Finestra d’alumini Unicity (Technal) oscilobatent amb l’eix inferior de 240x100 cm. 
Uh= 2.2 W/m²·k; permeabilitat a l’aire de Classe 4. Climalit 6/12/6
T_07.- Finestra d’alumini Unicity (Technal) oscilobatent amb l’eix inferior de 180x100 cm. 
Uh= 2.2 W/m²·k; permeabilitat a l’aire de Classe 4. Climalit 6/12/6
T_08.- Finestra d’alumini Unicity (Technal) fi xe de 270x100 cm. Uh= 2.2 W/m²·k; permea-
bilitat a l’aire de Classe 4. Climalit 6/12/6.
T_09.- Peça d’alumini Trencaigües de la casa Sto conectat amb la carpinteria per juntes 
amb cinta de sellejat.
T_10.- Peça embellidora d’alumini de gruix 3 mm
T_11.- Panell Knauf tipus aquapanel.

COBERTACOBERTA

C_01.- Forjat de Coberta mitjançant llosa de formigó.
C_02.- Corretges de suport de  les plaques d’aillament tèrmic.
C_03.- Aïllament tpermic amb plaques de poliestirè extruït e=10 cm.
C_04.- Tauler hidròfug de 19mm de gruix col·locat al “tresbolillo”.
C_05. Capa separadora per evitar la humitat en cas de condensacions.
C_06.- Plaques de coure pre-oxidat 
amb junta alçada de 60 cm d’ample.
C_07.- Canal de coure pre-oxidat fi xada i enclipada a la coberta.
C_08.- Xapa perforada de coure expandit 
que permetrà la ventilació de la zona 
d’instal·lacions. 
C_09.- Fals sostre exterior de plaques 
de fusta subjectat mitjançant tensors.
C_10.- Peça per a formació d’esquena d’ase
C_11.- Placa de coure d’acabat d’esquena d’ase
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1.- PEÇA DE FUSTA QUE FA D’ESQUENA D’ASE
2.- CLIPS D’ANCLATGE DE COURE
3.- PLEC DEL PANELL DE COBERTA
4.- PEÇA DE COURE PREOXIDAT

COL·LOCACIÓ PEÇA 
TRENCA-AIGÜES

GIR DE FAÇANA EN LA ZONA DE LES OBERTURES

SITUACIÓ SECCIONSSITUACIÓ SECCIONS

COLOR DEL COURE PRE-OXIDAT ALS DOS ANYS


