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CoNStruCCió

c1 -Xapa pleGada de zInc, safates de 60 cM aMB Junta alçada
c2 -MeMBRana ModulaR de polIetIlè d’alta densItat e= 3cM
c3 -MeMBRana GeotàXtIl de pRoteccIó e=5MM
c4 - tauleR dM hIfRofuGat, supoRt de la Xapa, e=1,5 cM
c5- panell sandwIch (1,5cM dM, 7cM llana Roca, 1,5cM dM)
c6 - Xapa de zInc, pRoteccIó del vol del panell sandwIch
c7 -seGellat de Junta entRe c6 I foRMIGó
c8 - canaló d’aceR GalvanItzat, RecollIda d’aIGües pluvIals.
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f1 - pRoteccIó solaR, RelIGa de 10X5cM
f2 - estRuctuRa d’aceR GalvanItzat de f1
f3 - peRfIl l (70X70X7)anclatGe f2 a f4
f4 - JàsseRa de foRMIGó entRe pIlaRs
f5 - pReMaRc de fusta 
f6 - MaRc de fusta de cedRe.
f7 - tapa de fusta, pRoteccIó del MaRc a l’eXteRIoR
f8 - tRavesseR de fusta de cedRe
f9 - Montant eXteRIoR de fusta de cedRe, cada 125cM
f10 - Montant InteRIoR de fusta de cedRe, cada 125cM
f11 - doBle vIdRe (6MM + caMBRa + 6MM)
f12 - aIllaMent de llana de Roca e=7cM
f13 - placa de caRtRó GuIX, e=1,5cM
f14 - acaBat de fusta, tauleR cedRe e=1,5cM
f15 - tuB d’aceR GalvanItzat e=1MM BaIXant de pluvIals peR 
daVaNt del Pilar
f16 - MuR de foRMIGó aRMat
f17 - Xapa de zInc, ReMat del MuR
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t1- pavIMent eXteRIoR adheRIt aMB MoRteR
t2 - foRMacIó de pendents
t3- MeMBRana GeoteXtIl e=3MM 
t4 - laMIna de polIetItè e=3MM
t5 - MeMBRana ModulaR de polIetIlè d’alta densItat e=3cM
t6 - GRaves
t7 - sepaRadoR, tuB d’aceR GalvanItzat
t8 - pReMaRc de fusta
t9 - tauleR de fusta InclInat soBRe tRavesseR
t10 - Junta seGellada
t11 - canaló pRefaBRIcat d’aceR GalvanItzat e=2MM
t12 - canaleta pRefaBRIcada de foRMIGó
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seccIó hoRItzontal

f1 - MuR de foRMIGó aMat
f2 - laMInade polIetIlè e=3MM
f3 - MeMBRana ModulaR de polIetIlè d’alta densItat e=3cM
f4 - MeMBRana GeoteXtIl antIpunXonaMent e=5MM
f5 -  tuB dRenant de pvc
f6 - GRaves
f7 - teRReny coMpactat
f8 - foRMIGó de neteJa
f9 - Mòdul cavItI de 40 cM
f10 - céRcol de foRMIGó aRMat
f11 - pedRa tRItuRada
f12 - Junta elàstIca
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