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Possessió de Ca Na Marca

Detalls constructius. POSSESSIÓ

   





















        







   











































 









                       





       





























      





























      

 

















   

DETALL  MAQUETA COBERTA E: 1/200

DETALL  MAQUETA COBERTA E: 1/200

DETALLS CONSTRUCTIUS SECCIÓ LONGITUDINAL E: 1/20

DETALLS CONSTRUCTIUS SECCIÓ LONGITUDINAL E: 1/20V _  E L E M E N T S  V E R T I C A L S
*Mur paredat en verd: mur de dues fulles amb pedres sense treballar amb un reblé de 
morter call vermell i palla
V01. Pedra de Binissalem sense escairar
V02. Reble del mur a base de morter amb call vermell, palla i una mica de grava
V03. Fonamentació original per perllonga del mur sota terra fins arribar “al dur”
V04. Base de fonamentació de marés “gruix de vint” 80x40x20 cm
V05. Reble al voltant de la fonamentació amb fang i pedres compactades
V06. Mitja canya de formigó per assentament del drenatge i pendent
V07. Tub de drenatge
V08. Làmina impermeable de base bituminosa
V09. Làmina drenant de protecció de polietilé amb nòduls
V10. Àrids i graves diametre gran
V11. Àrids i graves diametre petit
V12. Làmina geotéxtil

H _  E L E M E N T S  H O R I T Z O N T A L S
H01. Bas de construcció (terra)
H02. Solera de morter de calç amb pols de test ben picat. “Trispol”
H03. Biguetes de fusta laminada encolada homogènia GL36H a la mateixa posisció     
        que les originals dins el mur.
H04. Dau de formigó armat dins el forat existent de la bigueta original
H05. Anclatge de conexió i trabament entre el mur i el dau de formigó amb 4∅12 amb  
resines epoxídiques
H06. Placa d’acer d’ancoratge 12 mm de recolzament de la vigueta, soldada a   
l’anclatge
H07. Revoltó ceràmic pla mallorquí de fang cuit vist, color natural 50x23x3.5
H08. Làmina de PVC de separació e:1.5 mm
H09. Capa de compressió HA amb àrid lleuger amb malla electrosoldada # ∅8 de  
15x15 cm
H10. Conector estructural d’acer amb 2 perns ∅8 amb placa, en disposició altrenada
H11. Barra d’acer corrugat de 70 cm i ∅16 doblegada a 45º anclada al mur amb resi 
nes epoxídiques
H12. Emplenat amb “pica lleuger” i argila expandida per pas de instal·lacions
H13. Junt perimetral de dil·latació del paviment amb EPS e:15 mm
H14. Congreny perimetral de fermat al coronament del mur d’HA armat amb ∅12 i  
estrebat cada 15 cm. 50x25 cm
H15. Connexió amb barres d’acer corrugat ∅12 per traba de les fulles del mur i unió  
amb el congreny, anclat amb resines epoxídiques
H16. Falca de fusta de transició al recolzament de la bigueta. De taller
H17. Placa d’acer de recolzament de la bigueta al congreny
H18. Solera interior d’HA e:12cm
H19. Làmina impermeable
H20. Aïllament tèrmic e:4cm
H21. Grava de drenatge

C _  E L E M E N T S  D E  C O B E R T A
C01. Teula (ORIGINAL) curva mallorquina de fang cuit semi amorterada color natural  
 45x19x14.5 cm
C02. Aïlament tèrmic de poliestiré extruit XPS e:7 cm, amb acanaladura per morter
C03. Membrana impermeable de betún modificat i armadura de polietilè (PE)
C04. Canaló de recollida d’aigües pluvials d’acer
C05. Livanya de marés per formació de ràfec 40x80x5.5 amb ancoratge per grapes
C06. Cunya estabilitzadora de morter 

A _  A C A B A T S  I  P A R A M E N T S
A01. Trispol enmacat amb macolins i feixes de pedra viva
A02. Paviment de pedra de Binissalem amb acabat picat
A03. Trasdosat directe amb plaques de guix laminat, amb aïllament posterior amb  
morter
A04. Entorpeu de pedra
A05. Acabat directe de pedra vista, mur aterracat sense emblanquinar
A06. Revestiment emblanquinat de guix, original
A07. Paviment de morter autonivellant amb resines multicapa mate antirelliscant, amb 
juntes de perfileria metàlica
A08. Fals sostre de guix laminat e:5 cm
A09. Armadura de muntatge del fals sostre
A10. Planxa d’acer corten e:10 mm, per repisa de bany sobre mènsules
A11. Enlluit de guix sota revoltó

F _  O B E R T U R E S  I  F I N E S T R E S
F01. Dintell original de fusta massissa de nord
F02. Dintell de pedra viva de Binissalem
F03. Ampit de pedra viva de Binssalem
F04. Rentador original de pedra de Binissalem
F05. Portassa de taulons de fusta massissa
F06. Carcanyol de pedra de Binissalem sobre portal principal

F07. Fusteries noves de fusta amb rotura de pont tèrmic
F08. Marc d’acer laminat per obertures noves

   


