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C. COBERTA
C1. Biga de fusta massisa de pi existent, de secció 20x22cm.
C2. Revoltó de guix existent (executat amb encofrat perdut de 
taulons).
C3. Capa de compressió de guix armada amb una malla de canyís. 
Proporció d'aigua/guix d'1:2  o similar. e=4cm.
C4. Barrera de vapor.
C5. Aillament tèrmic i acústic a base de panells rígics de suro natural 
100% amb conductivitat tèrmica 0,039 W/mKº, i una densitat 
110kg/m3. Tamany 1000x500mm i e=60mm. Col·locat a trencajunts.
C6. Tauler de fusta tipus OSB o similar, hidròfug, de e=22mm.
C7. Capa separadora geotextil.
C8. Capa impermeable tipus Onduline o similar, fixada sobre el 
suport.
C9. Teula àrab de recuperació col·locada amorterada sobre el suport.
C10. Canaló e zinc preformat en mòduls de 4m i e=0,08mm, amb 
pendent longitudinal mínim d'1%. Amb suport d'acer galvanitzat 
atornillat.
C11.Rastrells de fusta de pi hidròfug tractat a l'autoclau, de secció 4,5 
x 4,5mm, com a suport.
C12. Làmina protectora contra el soroll d'impacte. Membrana de 
polietilè d'alta densitat fixada a partir de patilles.
C13. Xapa de zinc preformada en mòduls de 2,5x1m, trapeizoidal.
C14. Perfil metàl·lic preformat en mòduls de 2m. 
C15. Fixació mecànica de perfil mecànic al parament vertical exitent.
C16. Segellat.
C17. Làmina impermeable i transpirable, e=2mm.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

F. FAÇANA
F01. Mur
F02. Rejuntat de morter de calç existent. 
F03. nova capa anivelladora del mur existent amb morter de calç, 
compatible amb l'existent, per aplicar les successives capes.
F04. Aillament tèrmic i acústic a base de panells rígics de suro natural 
100% amb conductivitat tèrmica 0,039 W/mKº, i una densitat 
110kg/m3. Tamany 1000x500mm i e=60mm. Col·locat a trencajunts.
F05. Revestiment a base de morter de calç aèria, amb àrids de la zona.
F06. Arc de descàrrega existent a base de tres capes de rajola comuna.
F07. Premarc de fusta de pi 
F08. Fusteria de fusta de pi tractada a l'autoclau d'una batent, 
vernissada amb oli de llinassa. Mecanismes d'obertura d'acer 
inoxidable.
F09. Vidre laminat amb càmara d'aire (3+3/10/3+3). Es 
reaprofitaran les carpinteries existents sempre que sigui possible.
F10. Tapeta interior de fusta de pi, sobre la junta amb el premarc. e= 
5mm.
F11.Morter de remat sobre ampit del parament vertical existent.
F12. Escopidor de zinc plegat e e=0,8mm.
F13. Acabat interior revestit de morter de calç e=10mm.

P. PAVIMENT
P1. Capa de terreny natural compactat. 
P2. Capa de grava rentada e=10cm.
P3. Tela impermeable i transpirable. 
P4. Solera a base de morter de calç. Es permeten ventilacions a través 
de mur . e=10cm.
P5. Aillament tèrmic i acústic a base de panells rígics de suro natural 
100% amb conductivitat tèrmica 0,039 W/mKº, i una densitat 
110kg/m3. Tamany 1000x500mm i e=60mm. 
P6. Tuberia del sistema de terra radiant.
P7. Replè a base de morter d'argila, amb arenes seleccionades i aditius 
naturals.
P8. Paviment continu d'aglomerat de suro de e= 20mm. Acabat 
lliscat.
P9. Canal per a pas de les instal·lacions, de 10x20cm.
P10. Reomplert de graves rentades. e=15cm.
P11. Capa de terreny natural reutilitzat.
P12. Protecció mecànica senyalitzadora sobre tubs d'instal·lacions.
P13. Llit de sorra compactada. e=5-6cm
P14. Tuberia de l'enllumenat públic de diàmetre 63mm.
P15. Tub drenant de PVC de diàmetre 25cm.
P16. Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, formada per botons 
de 8mm d'alçada.
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