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H11.Sostre acústic Knauf Cleaneo, suspès del sostre fireboard

H10.Sistema de sostre Knauf K214, plaques fireboard, suspès i amb doble guia 90mm

H9.Remat de xapa plegada de zinc, amb goterons, cargolada

H8.Canal de zinc sobre llit de XPS, làmina separadora geotèxtil enmig

H7.Xapa de zinc, unions plegades aixecades, e=.65mm

H6.Làmina separadora plàstica alveolar, protecció i ventilació inferior del zinc

H5.Làmina impermeable tipus EPDM, adherida

H4.Làmina separadora, geotèxtil

H3.Llana de roca e=10cm, sobre taulell i llistons

subestructura

H2.Taulells de contraxapat hidròfug e=2cm i enllistonat de suport, cargolat sobre 

arriostrada perpendicularment

H1.Subestructura d'acer galvanitzat, lligada a les corretges, per a formació de pendent, 

Tancaments horitzontals [H]

V21.Estanteria integrada al gruix total del mur,confeccionada amb contraxapats

V20.Panells acústics de fusta, perforats, cargolats a llistons

V19.Llana de roca, absorvent acústic, col·locada inclinada sobre llistons

V18.Llistons de fusta, cargolats 

V17.Banda reduïda d'aillament tèrmic, XPS e=5cm

V16.Protecció solar secundària, cortina enrotllable automatitzada

galvanitzat

V15.Lames de fusta de conífera, 6x4cm, separació de 6cm, sobre perfil peimetral d'acer 

U=1W/m^2·K

replenada amb aïllament PMMA (polimetilmetacrilato, translúcid), junts segellats amb silicona, 

V14.Panells Uglass, Lambert Linit P33-504, gravat a l'àcid, col·locats amb cambra d'aire 

perfil escupidor

V13.Marc perimetral per a U-glass, Lambert Linit serie 60W, amb trencament de pont tèrmic i 

V12.Placa knauf A+AL d'interior, cargolada a guies, incorpora barrera de vapor

V11.Llana de roca, capa interior, e=90mm

V10.Guia mestra knauf 90mm

V9.Malla i morter exterior d'acabat knauf Aquapanel Outdoor

V8.Placa knauf Aquapanel Outdoor, cargolada a guia

V7.Làmina impermeable Tyvek, adherida a guia

V6.Placa knauf A 12.5mm, cargolada a guia mestra 140mm

V5.Llana de roca, capa exterior, e=120mm, encaixada dins la guia de 140mm

V4.Guia mestra knauf 140mm

V3.Perfil LPN per a formació de dintell, galvanitzat

V2.Fusteria de front comercial, casa Technal

V1.Premarc d'acer galvanitzat

Tancaments verticals [V]

E8.Forjat col·laborant 6+6cm, formigó lleuger d=1800kg/m^3

E7.IPN200, corretja, unions soldades

d'impacte

E6.Paviment de tarima flotant de fusta sobre sistema Knauf Vidifloor amortiguant del soroll 

E5.Forjat col·laborant 6+18cm, formigó lleuger d=1800kg/m^3

E4.IPN220, corretja, soldada a l'ànima del cordó superior de la jàssera Pratt

E3.Gunitat, projecció de morter e=5cm, amb malla de reforç

E2.Jàssera tipus Pratt, 16m de llum, cantell 160cm

de contenció

E1.HEB360, pintura intumescent y imprimació per a exteriors, pletina base embeguda al mur 

Estructura [E]

regularitzats cada 4m per peça perpendicular

F17.Paviment exterior, continuat a la rampa, tipus Plank, peces de 120-180 x 20 x7 cm, 

F16.Xapa plegada de zinc, acabament superior del mur

F15.Canal de recollida d'aigües, zinc plegat sobre terra compactada

F14.Rampa sobre estructura metàl·lica, ancorada a mur i solera

F13.Trasdossat interior tipus knauf W622, placa doble sobre guies i llana de roca e=9cm

F12.Paviment de formigó lliscat, e=5cm, junta reticular 4x4m

F11.Planxes XPS e=5cm

F10.Banda elàstica perimetral

F9.Solera de formigó armat, mallat superior i inferior, e=20cm

F8.Replè de graves

F7.Làmina separadora, geotèxtil

F6.Làmina drenant, plàstica

F5.Làmina impermeable tipus EPDM, adherida, juntes adherides

F4. Canal de recollida d'aigües, zinc plegat sobre llit de morter

F3. Junta de formigonat, segellat bandex

F2. Mur de contenció lateral, e=70cm

F1. Formigó de neteja

Fonamentació i solera [F]
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