
_COBERTA

co.01 - biga de fusta laminada (20x50 cm)

co.02 - panell sandwich autoportant de fusta amb sistema

d'aïllament continu (tipus termochip) (I)

co.03 - làmina impermeabilitzant amb unions soldades i
superposicions a favor de la pendent

co.04 - enrastrellat de fusta per formació de càmara d'aire amb
una modulació de 40x40 cm (secció de 40x40 mm)

co.05 - tauler aglomerat hidròfug (2400x600x19 mm)

co.06 - ciment d'adherència de la peça ceràmica (e=15 mm)

co.07 - rajola ceràmica blanca amb tractament químic de
coloració blanca (20x40x2 cm)

co.08 - canaló per recollida d'aigües format per un perfil d'acer
galvanitzat en U (150x80x10 mm)

co.09 - perfil d'acer galvanitzat per remat de mur (e=10 mm)

co.10 - perfil d'acer galvanitzat per remat de coberta (e=10 mm)

_FAÇANA

fa.01 - sistema d'acabat exterior amb aïllament tèrmic per l'exterior

(tipus coteterm de parex). (II)

fa.02 - cèrcol perimetral de formigó in-situ (30x80 cm)

fa.03 - estrep d'acer galvanitzat (e = 2mm) amb ales exteriors per
fixació de les bigues al formigó

fa.04 - làmpada LED (LED Module 600 lm)  amb color de llum
blanc càlid (tipus eW Profile Powercore de Philips

fa.05 - fàbrica de bloc de formigó (39x19x19 cm - tipus TORHO) i
farcit de formigó amb morter hidròfug

fa.06 - muntant d'acer galvanitzat (69x40x0,6mm) amb
modulació e/e de 60 cm (tipus knauf)

fa.07 -  tauler de guix laminat pintat en blanc (e=15mm) (tipus
standard knauf)

fa.08 - cartel·la de refoç en acer galvanitzat (35x40x15mm) (tipus
knauf)

fa.09 - peça de formigó prefabricat per formació de dintell

fa.10 - premarc d'alumini anoditzat

fa.11 - fusteria pivotant d'eix vertical (tipus IV68) en fusta laminada

fa.12 - protecció solar amb el sistema de teixit screem de fibra de
vidre per a interior

fa.13 - vidre tipus aislaglas 6/14/6

fa.14 - escopidor d'alumini anoditzat

fa.15 - tauler de fusta de pi varnissat (e=3cm)

fa.16 - cartel·la de reforç d'acer galvanitzat (200x200x6 mm) amb
modulació e/e 60 cm

fa.17 - ampit de peça ceràmica amb formació de goteró (e=3 cm)

fa.18 - conducte de ventilació de fibra de vidre amb revestiment
exterior d'alumini

fa.19 - canal d'acer galvanitzat (69x40x0,6 mm) amb banda
acústica

fa.20 - perfil mestre omega d'acer galvanitzat

fa.21 - jàssera de formigó in-situ (30x60 cm)

fa.22 - tauler de guix laminat amb lllistons de fusta enganxats a
fàbrica (e=15mm) (tipus  knauf)

_FONAMENTACIÓ

fo.01 - graella superior de la llosa

fo.02 - graella inferior de la llosa

fo.03 - formigó de neteja

fo.04 - reblert poros de grava (espesor mín. 20 cm)

fo.05 - terreny natural compactat

fo.06 - falca de suport de la graella ≥ 5 cm

fo.07 - fase de formigonat amb terminació natural de vibrat

fo.08 - mur de contenció de terres de formigó in-situ

fo.09 - imprimació asfàltica

fo.10 - membrana impermeabilitzant de PVC amb armadura de
malla polièster

fo.11 - làmina drenant fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE)

fo.12 - geotèxtil no-teixit de polipropilè

_TERRA  TÈCNIC CONTINU (TIPUS KNAUF TECNOSOL P)

tt.01 - pedestal d'alçada regulable d'acer galvanitzat, altura lliure =
36 cm

tt.02 - travesser de reforç d'acer galvanitzat

tt.03 - placa de fibra de guix (600x600x25 mm)

tt.04 - morter d'adherència de la peça ceràmica de paviment
(e=15 mm)

tt.045- paviment amb peces de marès pulit (600x600x20 mm)

tt.06 - sòcol

tt.07 - banda perimetral de llana mineral (e=10 mm)

_PAVIMENTACIÓ EXTERIOR

pe.01 - rajola de vorera homologada de pedra natural

pe.02 - capa de morter sec i ciment repartit per la superfície
deixant juntes de 2 mm per beurada amb pasta de ciment

pe.03 - solera de suport de vorera, espesor mín. 15 cm amb
graella de repartiment

pe.04 - subbase amb reblert poros de grava, compactada per
mitjand mecànics

pe.05 - terreny natural compactat

pe.06 - junta perimetral reblerta de sorra seca o poliestirè per
afavorir el moviment i empenta de la llosa per dilatació-retracció

pe.07 - peça prefabricada de formigó

pe. 08 - reblert de còdols de riu

_LÀMINA D'AIGUA

la.01 - ampit de peça ceràmica amb formació de goteró (e=3cm)

la.02 - projector per a piscines de formigó fabricat en poliestirè i
fibra de vidre (tipus model standard Astralpool). Segellat de juntes
mitjançant EPDM

la.03 - capa de morter de reparació en elements de formigó (tipus
Propam Repar 40)

la.04 - Dues capes de morter flexible monocomponent per a la
impermeabilització de superficies (tipus Propam Impe Flex)

la.05 - morter d'adherència de la peça ceràmica de terminació
(e=15 mm)

la.06 - paviment amb peces de ceràmica pulida (600x600x20 mm)
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