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E_02 CONSTRUCCIÓ

DETALLS 

1- Encavallada metàl·lica de secció variable entre 40 cm. i 3m. d’alçada
2- Placa de formigó prefabicat alleugerides 20cm. de dimensions 1,2 x 4,8 m.
3- Morter de pendents com a capa d’anivellació 4 cm.
4- Membrana geotextil de poliester, 5mm.
5- Tela butílica per impermabilitzar 5mm.
6- Panell d’aillament de polietilè extrudit 8cm.
7- Acabat de coberta mitjançant placa de formigó prefabricat 10 cm.
8- Fixacions de les plaques de formigó alleugerides penjades de l’estrucutra metàl·lica
9- Ancoratge metàl·lic d’alta resistència a formigó
10- Cable metàl·lic ∅ 1 cm.

11- Embornal d’hacer galvanitzat.
12- Planxa metàl·lica plegada formant la coronació, 5mm.
13- Subestructura de prfils metàl·lics per rigiditzar la coronació.
14- Tela butílica amb junta soldada formant canaló, 5mm.
15- Panell d’aillament de polietilè extrudit,  10cm.
16- Encavallada metàl·lica de secció variable entre 40 cm. i 3m. d’alçada
17- Passadors metàl·lics formant un trau-colís a la junta estructural.
18- Perfils metàl·lics de secció específica formant estructura de la façana vidriada.
19- Fusteria d’al·lumini amb trencament de pont tèrmic.
20- Doble vidre amb càmera d’aire, 5+5+5 mm.

21- Funda alumini amb aïllament del pilar en cas d’incendi.
22- Perfil metàl·lic IPN-240mm. per estructurra de fçana vidriada.
23- Fusteria metàl·lica estructural intermitja.
24- Ancoratge metàl·lic de subjecció.
25- Cable metàl·lic, ∅ 1 cm.
26- Estructura metàl·lica per a formació de passera penjant.
27- Muntant metàl·lic per soportar passamans.
28- Perfil tubular circular metàl·lic per formació de passamans, ∅ 5 cm.
29- Planxa metàl·lica amb tractament antilliscant, 3mm.
30- Pletina metàl·lica fixada a estructura.

31- Acabat interior mitjançant un plafonat de cartró-guix, 1,5cm.
32- Barrera de vapor i capa d’aïllament mitjançant polietilè extrudit, 4cm.
33- Perfils metàl·lics de secció específica formant estructura de la façana vidriada.
34- Junta estructural soldada, entre elements metàl·lics.
35- Rodons d’acer corrugat soldats a pletina formant junta estructural entre formigó i acer.
36- Formigó projectat i tintat, 5cm.
37- Mur de formigó armat in-situ,  30cm.

38- Paviment ceràmic interior, 1cm.
39- Capa anivellant mitjançant morter de pendents, 3cm.
40- Aïllament amb cavitats per a terra radiant, 4cm.
41- Paviment petri color  vermellós Pòrfit, 3cm.
42- Morter-cola per soportar i rejuntar paviment, 1cm.
43- Morter de nivellació, formació de pendents.
44- Làmina impermeable, sobre llosa de formigó armat, 5mm.
45- Perfil quadrat fixat al forjat per sostenir el fals sostre, 5x5 cm.
46- Rodó metàl·lic i ancoratge per subjectar el circuït d’aigua per incendis.
47- Tub de PVC per circuït d’aigua com a protecció d’incendis, ∅4cm.
48- Surtidor d’agua en cas d’incendi.
49- Rastrell metàl·lic que subjecta el fals sostre, 4x2cm.
50- Planxa metàl·lica microperforada, 2mm.

51- Morter de nivellació, formació de pendents.
52- Làmina impermeable, 5mm.
53- Llosa de formigó armat in-situ, cantell 80 cm; i prolongació amb llosa  de cantell 50cm.
54- Base de formigó de neteja, 10cm.
55- Terreny del Moll.


