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/ seccions del projecte (VI)
transversals edifici de connexió
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ESPECIFICACIONS

01 Construcció solera PB:
 - Morter autonivellant epoxy acabat mate color gris - e=2mm
 - Capa imprimació autonivellant epoxy
 - Capa d’anivellació 20mm
 - Morter de ciment 60mm 
 - Capa de separació
 - Aïlalment tèrmic 60mm
 - Llosa de formigó armat 150mm 
 - Sistema prefabricat de cassetons d’encofrat perdut de  
 plàstic contra la humitat 300mm
 - Terreny compactat
02 Cel-ras de 70cm pel pas d’instal·lacions i conductes de  
 ventilació i climatització
 - llistons de fusta 100/18mm resistents al foc
03 Mur preexistent de paret porcega
04 Construcció forjat P1:
 - Morter autonivellant epoxy acabat mate color gris - e=2mm
 - Capa imprimació autonivellant epoxy
 - Capa d’anivellació 20mm
 - Làmina d’aïllament a impacte
 - Làmina barrera de vapor
 - Llosa massissa e=35cm
05 Mur cortina:
 Fusteries d’alumini anoditzat
 Doble vidre de protecció solar - vidre de capa 6mm +  
 càmera de 16mm + vidre laminat de seguretat 2x5mm
06 Aïllament tèrmic 50mm
07 Cèrcol de límit 30x45cm
08  Marc de fusta per vidre fix - connexió visual amb vestíbul  
 central
09  Barana de vidre templat
10 Forjat: llosa massissa de formigó armat - cantell 35cm
11 Tancament de formigó armat - e=20cm
12 Revestiment de fusta d’auró europeu resistent al foc
13  Mur estructural de formigó d’arlita armat, e=35cm
14 Coberta: plana invertida accessible per manteniment
 Capa de graves e=100mm
 Aïllament tèrmic e=100mm
 Làmina impermeable
 Capa de morter d’anivellació e=100mm
 Llosa de formigó d’arlita armada - cantell 35cm
15 Terres compactades
16 Graves blanques
17 Canal de recollida d’aigües pluvials
18 Portes de fusta massissa
19 Graves drenants
20 Panell flexible i lleuger de llana de roca revestit d’un vel de fibra de 
 vidre de color negre, lleument impregnat amb resina fenòlica.  
 Funciona com a absorbent acústic
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