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OF-07

OBERTURES FORMIGÓ
OF-01  Premarc d'acer galvanitzat 100x500mm, gruix 2mm
OF-02 Perfileria, montants i travessers de mur cortina de alumini extruit anonizat color
negre espessor 20 micras, amb trencament de pont tèrmic y juntes EPDM.
OF-03  Marc de fulla practicable, de alumini extruitanonizado color negro.
OF-04 Vidre laminar 3+3 incolor amb cambra d'aire 12mm
OF-06  Helioscreen de protección solar interior 80x80mm, accionamiento manual, sujección
mecánica. Textil metalizado en color gris (Hunter DOUGLAS)
OF-06 Vierteaguas, perfil d'alumini extruit anonizat de color negre gruixr 20 micras
OF-07  Vierteaguas, llaga triangular en el formigó in-situ per evitar entrada d'aigua.

C-01  Capa de formació de pendents de formigó cel>lular acabada amb capa de protecció de
morter.
C-02  Junt de dilatació perimetral amb 3cm. de poliestirè extruït
C-03  Capa separadora amb geotèxtil
C-04  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 80 mm amb resistència a compressió
>=100 kPa i resistència tèrmica >= 2,85 m2K/W. Superfície llisa i cantell encadellat
C-05  Impermeabilització amb membrana de dues làmines de betum modificat LBM-40-FV de 100
g/m2 i densitat superficial 4,1 kg/m2
C-06  Capa separadora amb geotèxtil
C-07 Acabat a base de peces aïllants formades per una base de poliestirè extruït de 40mm 
protegida per la cara superior amb una capa de morter de 35mm composta amb àrids seleccion
i additius especials amb acabat rugós antilliscant. Marca Texsa model Texlosa 75mm
C-08 Paret recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, col>lo
amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II
C-09 Remat de protecció de la làmina impermeable format amb peces en L de formigó prefabr

CEL RAS GUIX LAMINAT

PAVIMENT PLAÇA

PP-01  Capa de formació de pendents de formigó cel>lular acabada amb capa de protecció
de morter
PP-02 Junt de dilatació perimetral amb 3cm. de poliestirè extruït.
PP-03 Capa separadora amb geotèxtil
PP-04 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 80 mm amb resistència a
compressió >=100 kPa i resistència tèrmica >= 2,85 m2K/W. Superfície llisa i cantell
encadellat.
PP-05 Impermeabilització amb membrana de dues làmines de betum modificat LBM-40-FV
de 100 g/m2 i densitat superficial 4,1 kg/m2
PP-06 Capa separadora amb geotèxtil
PP-07 Suport regulable de Polipropil per a paviment flotant de la casa DANOSA
PP-08 Paviment exterior a base de peces de formigó prefabricat HA-250, densitat 25
KN/m3, de mides 1000x500x50 mm

PAVIMENT AULES DANÇA E INTERPRETACIÓ

PA-01 Aislante panel semirigido de poliestireno extruido (XPS), espesor 4cm
PA-02 Lámina desolidarizadora espuma de polietileno reticular, espesor 5mm
PA-03 Capa de mortero de nivelación, 4 cm espesor
PA-04 Tarima de madera maciza de 14 mm de grosor. Lamas de 125 y 184 mm y 2000mm
de longitud. Bisel en el sentido longitudinal. Cada 10m junta de dilatación de 8-10mm
PA-06 Zócalo de madera maciza 60x10mm
PA-07 Base elástica, junta de desolidarización

CONTACTE TERRENY

T-01  Impermeabilització de la llosa de fonamentació: làmina bituminosa autoadhesiva
modificada amb EBE per impermeabilitzar fonamentacions y estructures soterrades, model
Masterpern 1000, dim: 1.1x20x0,015m, fixada per adhesió (BASF).
T-02 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat ENKADRAIN 3611R.
T-03 Formigó de neteja, gruix: 10cm
T-04 Graves drenants amb diàmetre major com més profunditat fins arribar al tub
drenant.
T-05 Feltre geotextil no teixit com a capa separadora al voltant de les graves, gruix
1.5mm
T-06 Tub de drenatge de PVC perforat.
T-07 Llit de morter tipus M-40 sota el drenate.
T-08 Canal de recollida d'aigües tipus ACO BRICKSLOT MD200.
T-09 Base de tot-ú artificial
T-10 Sub-Base de tot-ú artificial
T-11 Terreny natural compactat
T-12 Cambra de ventilació y drenatge per l'interior del mur pantalla, evita que les
posibles filtracions através del mur arribin a l'espai ocupable de la planta soterrani.
T-13 Canal de drenatge semicircular d'alumini, gruix 4mm.
T-14 Llit de formigó alleugerit on s'acopla el canal semicircular d'alumini de recollida
d'aigüyes de la cambra de drenatge ( CEMEX).
T-15 Perfil metàl.lic d'acer galvanitzat de soport dels panells de formigó armat
prefabricat.
T-16 Reixeta de lames d'alumini d'espessor 3mm per permetre la ventilació
T-17 Panell prefabricat de formigó, maciss, gruix 12cm

PAVIMENT MICROCIMENT

PM-01  Paviment espais comuns,paviment continu de microciment, formulat a base
d'aglomerats hidràulics, resines sintètiques, aditius específics i pigments.
PM-02 Làmina de polietilè de 1.5 mm de gruix
PM-03 Capa de desolidarització, làmina d'EPDM de 3cm, millora l'aïllament tèrmic, acústic
i contra el soroll d'impacte
PM-04 LLosa armada de formigó de 6.5 cm de cantell de suport del paviment.Flotant
sobre ña capa de desolidarització i la làmina de politilè.

PA-01 Aislante panel semirigido de poliestireno extruido (XPS), espesor 4cm
PA-02 Lámina desolidarizadora espuma de polietileno reticular, espesor 5mm
PA-03 Capa de mortero de nivelación, 4 cm espesor
PA-04 Tarima de madera maciza de 14 mm de grosor. Lamas de 125 y 184 mm y 2000mm
de longitud. Bisel en el sentido longitudinal. Cada 10m junta de dilatación de 8-10mm
PA-06 Zócalo de madera maciza 60x10mm
PA-07 Base elástica, junta de desolidarización

CF-01 Cel ras format per delgues de fusta de pi 20x100mm col>locades a junta oberta
CF-02 Perfileria de subjecció al sostre formada per rastrells de fusta de pi 40x40 mm i
40x60mm col>locats cada 600mm
CF-03 Acabat Envernissat amb vernís ignífug de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat
CF-04  Aillament tèrmic i acústic format a base de llana de roca de 80mm

CEL RAS FUSTA

COBERTA

LLUERNARI

LL-01  Lluernari amb fusteria d'alumini anoditzat Technal model MX Contratapa lineal
amb doble vidre laminar 4+4/12/3+3
LL-02  Perfil tubular d'alumini anoditzat 80x60mm per suport del lluernari col>locat
transversal al buit d'obra.
LL-03   L 300x1mm i 200mm d'amplada d'acer galvanitzat fixades mecànicament a la
jàssera de cantell de formigó armat, . Actuen com a suport de la canal autoportant i
dels perfils tubulars 80x60mm de suport del lluernari en els extrems.
LL-04   Canal autoportant de xapa d'alumini anoditzat plata mate de 1mm amb aïllament
amb manta de fibra IBR 50mm. Canal preformada de 80cm de desenvolupament, recolçat
als nervis de formigó.
LL-05  Nervis de formigó armat cada 1,98m  que garantitza la continuitat de la llossa
amb el mur, i serveix per recolzar el perfil de suport del lluernari.
LL-06  Remat fixat al parament, de planxa d'alumini anoditzat plata mate de 0,7 mm de
gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col>locada amb fixacions mecàniques.
LL-07  Brise-soleil format a base de lames 207x30mm de la casa Technal, model Suneal
monoblock. Lames orientables mecànicament.
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