
*secció transversal A  e.1/50

D 01

D01. Detall jàssera façana sud-relliga   e. 1/10

D03. Detall fixació jàssera façana sud-mur de pedra existent e. 1/10

D05. Detall placa pi-mur de pedra existent   e. 1/10 D06. Detall jàssera façana nord   e. 1/10

D04. Detall entcontre façana-coberta i canaló  e. 1/10

D02. Detall finestra ventilació coberta   e. 1/10

D 02

D 03

D 05

D 04

D 06

façana sud
· jàsseres rigiditzadores:
· lames de fusta de pi contraxapada de 10x3cm tractades a l'autoclau
· travessers de fusta de pi de 30x30mm
· làmina impermeable
. jàssera de fusta KLH 200 5s de 73cm d'ample
· vidre fix 6+6/12/4+4 fixat amb segellat perimetral i rastrell de
30x30mm inferior
· pany opac inclinat:
· lames verticals de fusta de pi tractades a l'autoclau de 10x2cm
· enrastrellat amb travessers de fusta de pi de 30x40mm de secció
cada 60cm
· làmina impermeable
· aïllament tèrmic de llana de roca de 40mm de gruix
· panell portant de fusta KLH 95 5s
· pany opac de 50cm de fusta KLH 57 3s amb obertura automàtica
per ventilació

coberta ventilada
· xapa de zinc de 8mm de gruix plegada amb junta
alçada de 25mm cada 60cm
· làmina separadora de polietilè
· tauler de fusta contralaminada KertoQ 21mm de
gruix
· panell autoportant kerto de 2,40m d'ample (secció
en u) format per bigues de KertoS de 51x129mm
cada 60cm i tauler inferior KertoQ 21mm de gruix
· cambra d'aire ventilada de 40mm
· aïllament tèrmic de llana de roca de 80mm de
gruix
· barrera de vapor
· canaló de recollida d'aigües de xapa d'acer
galvanitzat plegada folrada amb xapa de zinc

façana nord
· muntant de fusta KLH 95 5s de 64cm d'ample
· jàsseres rigiditzadores:
· lames de fusta de pi contraxapada de 10x3cm tractades a l'autoclau
· travessers de fusta de pi de 30x30mm
· làmina impermeable
. jàssera de fusta KLH 200 5s de 64cm d'ample
· vidre fix 6+6/12/4+4 fixat amb segellat perimetral i rastrell de 30x30mm
inferior
· pany opac:
· lames verticals de fusta de pi tractades a l'autoclau de 10x2cm
· enrastrellat amb travessers de fusta de pi de 30x40mm de secció cada 60cm
· làmina impermeable
· aïllament tèrmic de llana de roca de 40mm de gruix
· panell portant de fusta KLH 95 5s
· pany opac de 50cm de fusta KLH 57 3s amb obertura automàtica per
ventilació
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