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Possessió de Ca Na Marca

Detalls constructius. HOTEL

C _  E L E M E N T S  D E  C O B E R T A

C01 Formigó cel·lular de formació de pendents
C02 Impermeabilització: imprimació + 2 làmines impermeables bituminoses 
C03 Junta de dil·latació de poliestirè
C04 Mitja canya de fusta per gir de les làmines impermeables
C05 Geotèxtil per separació d’elements
C06 Aíllament tèrmic XPS e:5cm
C07 Capa drenant: poliestirè tridimensional amb revestiment filtrant per les 2 cares
C08 Sustrat natural amb arenes e: 7-20cm + vegetació extensiva
C09 Grava lateral de protecció i separació
C10 Coronament de muret de coberta amb zinc natural amb sistema de clip
C11 Planxa d’acer de separació
C12 Pletina doblegada d’ancaltge de la impermeabilització
C13 Rastrel de pi tractat 7x5cm
C14 Aïllament térmic EPS e:5cm
C15 Càmara d’aire
C16 Tablero aglomerat hidròfug e:1,9cm
C17 Làmina impermeable amb nóduls tridimensionals d’alta densitat per ventilació i  
       claus autosellants
C18 Placa de zinc color natural
C19 Junta de zinc per ventilació
C20 Pintura impermeable de base asfàltica + aditiu de fibra (2 capes)
C21 Suport de cautxo rígid
C22 Rastrel de fusta de suport de paviment exterior
C23 Canal de desguàs de zinc
C24 Bonera de desgüas
C25 Arqueta d’acer antigrava

F _  E L E M E N T S  D E  F A Ç A N A

F01 Mur de gavions fets in situ amb malla electrosoldada #12cm diam. 6mm
F02 Barana de malla electrosoldada #12cm diam. 6mm
F03 Estructura suport gavions amb perfils quadrats de 5cm
F04 Tensors i cables d’anclatge de perfileria
F05 Plaques d’ancoratge amb forats colisos
F06 Separació exterior de bloc de formigó 20x20x40cm
F07 Escuma adhesiva monocomponent
F08 Aïllament tèrmic e:5cm
F09 Armadura amb morter i malla de fibra de vidre
F10 Acabat exterior de morter amb textura
F11 Carpinteria de fusta tractada amb vidre 4+12+4
F12 Premarc de fusta
F13 Llosa girada per formació de barana de balcó
F14 Tablero hidròfug + aïllament tèrmic e:7cm
F15 Escupidor de pedra amb goteró
F16 Perfil d’arrecada del sòcol
F17 Religa d’acer de protecció de mur de coberta

E _  E S T R U C T U R A  P O R T A N T

E01 Llosa massissa de formigó armat e:18cm
E02 Jàsseres despenjades de formigó armat
E03 Pilars de formigó armat
E04 Canvi de secció i nivell de la llosa per formar el cantó del forjat
E05 Llosa exterior i interior de planta baixa e:12cm
E06 Làmina de PVC de separació pel formigonat e:1,5mm

F M _  F O N A M E N T A C I Ó

FM01 Mur de contenció d’HA
FM02 Mitja canya de formigó per assentament del drenatge i pendent
FM03 Tub de drenatge
FM04 Làmina impermeable de base bituminosa
FM05 Làmina drenant de protecció de polietilé amb nòduls
FM06 Àrids i graves diametre gran
FM07 Àrids i graves diametre petit
FM08 Làmina geotéxtil
FM09 Terra base
FM10 Grava drenant de diametre variable
FM11 Làmina impermeable bituminosa reforçada amb malla autosellant
FM12 Morter de descans dels gavions
FM13 Dau de formigó de suport dels gavions amb mitja canya de desguàs
FM14 Junta elàstica de poliestiré
FM15 Desguàs lineal amb arqueta i protecció antigrava
FM16 Llumenera soterrada per a exterior

A I _  A C A B A T S  ( I N T / E X T )  I  P A V I M E N T S

AI01 Divisió rígida de bloc de formigó per recolzament gavions interiors
AI02 Divisió interior amb plaques de guix laminat amb subestructura
AI03 Trasdosat interior directe de plaques de guix laminat
AI04 Aïllament tèrmic per evitar ponts tèrmics
AI05 Aïlametn acústic pel soroll aeri
AI06 Recrescut lleuger per pas d’instal·lacions
AI07 Morter d’assentament
AI08 Paviment de fusta massissa + làmina d’alta densitat pel soroll d’impacte
AI09 Vidre amb silicona estructural per la dutxa
AI10 Dutxa plana amb paviment de fusta
AI11 Paviment de balcó amb tarima de IPE
AI12 Cortinero
AI13 Marc d’acer per vidre de dutxa
AI14 Il·luminació correguda
AI15 Fals sostre continu de plaques de guix laminat
AI16 Paviment interior de pedra
AI17 Paviment exterior de pedra
AI18 Junta elàstica interior

DETALLS CONSTRUCTIUS SECCIÓ TRANSVERSAL (1) E: 1/10
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