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Possessió de Ca Na Marca

Sistemes constructius. PROJECTE

COB 01 COBERTA DE ZINC

Coberta de zinc natural sobre llosa mas-
sissa de formigó armat. Rastrels de fusta 
de pi tractada (5x7cm) amb aïllament tè-
rmic intermig, tablero aglomerat hidròfug 
(19 mm), làmina de nòdul tridimensionals 
d’alta densitat que permet la ventilació i 
amb impermeabilització de seguretat infe-
rior. Safates de zinc natural amb anclatges 
físics

FOR 01 FORJAT INTERIOR DE L’HOTEL

Forjat de llosa massissa de formigó armat de 18 cm amb recrescut lleuger de pica i 
restes per a pas d’instal·lacions, làmina de PVC de separació i morter amb paviment 
de fusta de tablilla massissa ample de jatoba natural amb clip, sobre lamina plàstica 
d’alta densitat.

ENV 01 FAÇANA OPACA

Façana opaca sobre suport de bloc de 
formigó, amb adhesiu monocomponent i 
aïllament d’escuma rígida en panell de po-
liestiré expandit. Armadura de morter amb 
malla intermitja de fibra de vidre. Acabat 
de revoc orgànic amb unions de resina de 
silicona sense ciment i tintat.

1. Fixació adhesiva
2. Aïllament en panell
3. Morter orgànic
4. Malla de fibra de vidre
5. Acabat

COM 01 Tabiqueria

Divisions interiors amb sistema autoportant 
de plaques de guix laminat amb estructu-
ra interna d’alumini i separació física si la 
compartimentació es doble. Junta de se-
paració superior i inferior.

Estructura interna formada per muntants 
cada 40cm anclats a un traveser inferior i 
superior amb fixació mecànica

ENV 02 TRASDOSAT

Trasdosat directe de plaques de guix lami-
nat amb plaques d’aïllament amb punts de 
morter i juntes superior i inferior

ENV 03 FAÇANA TRANSPARENT
 
Part transparent de l’envolupant de l’hotel amb carpinteries de fusta amb rotura de 
pont tèrmic i vidre doble amb càmara d’aire 6+12+6 amb premarc de fusta tractada

ENV 04 FAÇANA TRANSPARENT NOVA DE LA POSSESSIO
 
Part transparent de l’envolupant de la possessió formada per marc d’acer corten com-
plet amb anima de suport per carpinteria de fusta amb vidre 6+12+6

COM 02 DIVISIÓ INTERIOR REFORÇADA
 
Divisió interior de bloc de formigó de separació entre la part pública i privada, i de 
suport del mur inter de gavions. Rep l’anclatge dels tensors de la subestructura de 
perfils

ENV 05 MUR DE GAVIONS
 
Mur (interior-exterior) format per acumulació de pedres (pedra de Binissalem de can-
tera) dintre d’una gabia feta a obra de malla soldada de 6mm amb una separació de 
15 cm i fermada amb alambre d’acer semi-rigid.

Comporta una estructura secundaria de suport amb perfil rectangulars d’acer de 5cm 
anclats amb tensors i plaques amb forats colisos.

FOR 02 FORJAT DE LA POSSESSIÓ

Forjat de bigues de fusta laminada amb 
entrebigat de revoltó ceràmic pla i capa de 
compressió amb lamina de pvc de sepa-
ració. Recrescut lleuger per instal·lacions, 
capa de morter i paviment multicapa de 
resines i morter amb acabada mate gris.

1. Suport 

2. Imprimació

3. Membrana impermeable

4. Aïllament tèrmic

5. Morter

6. Teula àrab

COB 04 COBERTA DE TEULA ÀRAB

Coberta de teula àraba amorterada per la possessió. Entrebigat de revoltó ceràmic 
pla amb capa de compressió de formigó, amb imprimació asfàltica i làmina imper-
meable adherida autoadhesiva amb fieltre. Capa d’aïllament térmic de poliestiré ex-
truit XPS amb superficie acanalada per amorterar. Teula àrab original o restituida

C O B _  S I S T E M E S  D E  C O B E R T A

F O R _  S I S T E M E S  D E  F O R J A T

E N V _  E L E M E N T S  D E  L ’ E N V O L U P A N T 

C O M _  S I S T E M E S  D E  C O M P A R T I M E N T A C I Ó

1. Suport 

2. Imprimació

3. Membranes impermeables

4. Capa separadora

5. Aïllament tèrmic

6. Capa drenant

7. Substrat

COB 02 COBERTA AJARDINADA

Coberta ajardinada extensiva sobre llosa massisa de formigó, amb formigó lleuger 
per pendents. Amb imprimació asfàltica i doble lámina impermeable amb armadura 
de polietilé i tractament antiarrels. Capa separadora geotèxtil i aïlament tèrmic de 
poliestiré extruït.
Capa drenant composada per una membrana de nòduls de poliestiré amb geotéxtil 
adherit a ambdues cares. Substrat natural amb àrids fins (6-20 cm) amb vegetació 
extensiva

1. Suport 

2. Impermeabilització

3. Capa separadora

4. Suports de paviment

5. Acabat de fusta de IPE

COB 03 PAVIMENT EXTERIOR I DE BALCONS

Coberta exterior amb acabat de fusta de IPE, sobre llosa de formigó armat o directa-
ment sobre el terreny. Formada per membrana doble impermeable no adherida amb 
llàmina de betún amb armadura de filtre i llàmina superior adherida a la inferior, de 
betún  plastomèric i malla. Capa separadora de geotèxtil amb plots de goma d’alta 
densitat baix entramat de fusta.
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