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COMUNITATS HABITABLES: CENTRE PER A LA TERCERA EDAT A FIGUERES RESTAURANT

1-   fusteria exterior d’alumini amb trencament de pont tèrmic, vidre doble amb cambra d’ aire (4-4-12-6) a base de tarja  
      lateral i superior fixes i una fulla oscil·lobatent
2-   fusteria exterior d’alumini, dues fulles batents de lames horitzontals orientables fixades al tancament d’obra ceràmica
3-   revestiment exterior de la façana a base de 6 cm de poliestirè extrudit fixat mecànicament al tancament, dues capes   
      d’imprimació amb malla de fibra de vidre intercalada i 10 mm de morter monocapa d’acabat exterior
4-   estructura portant d’acer laminat, HEB 140 mm
5-   tancament a base d’una fulla de maó calat de 5x14x29
6-   revestiment interior del tancament de façana a base de subestructura de xapa galvanitzada ancorada al tancament  
      ceràmic, 4 cm d’aïllament (llana mineral), placa de cartró-guix 16 mm i capa de pintura
7-   tancament acústic interior, en separació habitacions, a base d’estructura portant de xapa galvanitzada subjectada a
      terra i sostre, cinc panells de cartró-guix i aïllament de llana mineral de diferents densitats (4+4 cm)
8-   mobiliari fix dormitori en DM lacat
9-   paviment dormitori antilliscant a base de peces ceràmiques
10- porta corredissa oculta amb reixeta de ventilació
11- paviment continu impermeable i antilliscant en sala de bany
12- tancament bany a base d’estructura portant de xapa galvanitzada subjectada a terra, panells de cartró-guix
      antihumitat, 7 cm d’aïllament de llana mineral i revestiment interior ceràmic
13- acabat exterior de coberta plana no accessible, a base de 10 cm de grava (canto rodat)
14- capa antipunxonant
15- aïllament tèrmic a base de dues capes de plaques encadellades de 4 cm, col·locades a trenca-junts, de poliestirè  
      d’alta densitat
16- placa d’ancoratge de l’estructura en gelosia amb la solera de formigó
17- estructura en gelosia a base de tub d’acer laminat, ancorada a la solera de formigó
18- formigó alleugerit en formació de pendents pel correcte desguàs de la coberta
19- forjat col·laborant a base de xapa galvanitzada grecada i 12 cm de formigó
20- estructura de perfils de xapa galvanitzada, penjada del forjat, per a suportar el cel-ras de cartró-guix 
21- cel-ras de plaques de cartró-guix, amb aïllament acústic de llana mineral (entre habitacions)
22- biguetes de perfil d’acer laminat IPE 160
23- canal d’evacuació d’aigües pluvials de xapa galvanitzada
24- peça ceràmica
25- jàssera estructural d’acer laminat IPE 220
26- tub d’acer laminat 80x160
27- fusteria exterior d’alumini amb trencament de pont tèrmic, formada per una fulla oscil·lant motoritzada i vidre doble  
      amb cambra d’aire (4-4-12-6)
28- reixa d’alumini per l’extracció i la renovació de l’aire
29- Il·luminació lineal indirecte
30- peces de Pavés de 19x19x8 cm
31- perfil L d’acer laminat (100x100 mm) subjectat a la paret de càrrega, pel recolzament de les corretges del forjat
32- minvell ceràmic
33- reixa d’alumini per a la impulsió de l’aire climatitzat
34- barana d’acer inoxidable
35- frontal de fusta massissa tractada a l’autoclau
36- revestiment exterior a base de morter monocapa 10 mm
37- llosa de formigó armat amb pendents incorporades
38- lamina impermeabilitzant de tela de butil i capa separadora de manta geotèxtil
39- morter de protecció 3 cm
40- paviment calat, a base de taulers de fusta massissa tractada a l’autoclau, sobre rastrells
41- jàssera de formigó armat pel repartiment de les càrregues sobre l’estructura existent
42- xapa plegada galvanitzada
43- estructura existent a base de rodons de fusta
44- pannell sandvitx amb acabat interior de fusta envernissada
45- entramat de llates de fusta clavades
46- teula plana ceràmica clavada a l’enllatat
47- llinda de perfil d’acer laminat
48- tancament existent de fabrica de maó massís
49- paviment flotant a base de peces prefabricades de formigó i suports regulables
50- fusteria exterior d’alumini, a base de fulles batents replegables
51- estructura en gelosia a base de tub d’acer laminat 100x100, penjada de les biguetes
52- terreny existent (pati de l’escola CEIP Sant Pau)
53- Banda autoadhesiva de neoprè, trencant el pont acústic en la trobada entre tancaments
54- Panell de lames de fusta massissa envernissada
55- Acabat de pedra natural
56- Làmina de polietilè
57- Làmina protectora de PVC
58- Drenatge de grava
59- Solera de formigó 15 cm
60- Acabat de paviment ceràmic col·locat amb morter de ciment pòrtland
61- xapa plegada d’alumini lacat
62- taulell de DM hidròfug fixat a l’estructura d’acer
63- perfil L d’acer laminat (50x50 mm) per la subjecció de l’estructura d’acer
64- fusteria exterior d’alumini, fulles batents replegables de lames horitzontals orientables
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