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Els colors de les encimeres tipus "Silestone" ,
col·lecció "Life"
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1. ESTRUCTURA

1.1 Pilar metàl·lic HEB 300, amb capa de projectat d'ignifugació REF 120'.
1.2 Biga metàl·lica IPE 300, amb capa de projectat d'ignifugació REF 120'.
1.3 Biga metàl·lica, IPE 300, amb forats rodons Ø 21cm per a pas d'instal·lacions, amb

capa d'esmaltes de pintura REF 60' i embolicada de formigó: REF final 120'.
1.4 Pletina metàl·lica soldada a la biga, 300 x 20 mm.
1.5 Forjat - placa alveolar de formigó pretensat, 1200  x 200  x 7400 mm.
1.6 Capa de compressió formigó armat Ø6 mm/15 x 15 cm, e=50 mm
1.7 Cèrcol formigó armat, 270 x 240 mm.

2. COBERTA

2.1 Capa de suport, morter d'arids lleugers per a pendent 1,5%, e= 30 - 80 mm.
2.2 Capa difusora del vapor, làmina de polietilè.
2.3 Impermeabilització, membrana de cautxo EPDM tipus "Giscosa" .
2.4 Capa separadora, fieltro geotèxtil tipus "Bettor" .
2.5 Aïllament tèrmic, plàques rígides de poliestirè extruït, encadellades en els cantells,

de resistència a la compressoó de 3 kp/cm, e= 100 mm.
2.6 Capa separadora, fieltro geotèxtil filtrant tipus "Bettor" .
2.7 Suport, plot regulable provist de creuetes.
2.8 Paviment, rajola de formigó armat 500 x 500 x 50 mm.
2.9 Acabat paviment, pitxulí ceràmic adherit amb morter, 250 x 120 x 25 mm.

3. FAÇANA

3.1 Fixació a l'estructura, guia embeguda en el cèrcol, tipus "Halfen" .
3.2 Ancoratge del montant, tipus "Halfen" .
3.3 Montant metàl·lic, tub d'acer 50 x 50mm.
3.4 Travesser metàl·lic, tub d'acer 50 x 50mm.
3.5 Finestra fixa de vidre laminar clar, e=8 mm.1875 x 800mm.
3.6 Finestra corredissa en guia d'alumini tipus "Klein" , vidre laminar clar, 1875 x

800mm.
3.7 Tancament interior, placa cel·ular de policarbonat translùcid, 3 càmeres (40/500

mm), en marc d'alumini amb ruptura de punt tèrmic tipus "Schüco".
3.8 Aïllament tèrmic, llana de roca, e=50 mm.

4. PAVIMENTS

4.1.1 Capa difusora del vapor, làmina de polietilè.
4.1.2 Aïllament tèrmic i fonoabsorvent rígid, evita soroll d'impact, e=50 mm.
4.1.3 Terra radiant - paviment de formigó armat, pulit, e=100 mm.
4.1.4 Terra radiant - sistema calefacció integrat, tubs de PVC col·locats a sobre poliestirè
extruït e=50 mm.

4.2.1 Capa de suport, morter d'arids lleugers per a pendent 1,5%, e= 30 - 80 mm.
4.2.2 Capa de drenatge, graves e=100 mm.
4.2.3 Impermeabilització, membrana de cautxo EPDM tipus "Giscosa".
4.2.4 Capa separadora, fieltro geotèxtil tipus "Bettor" .
4.2.5 Terra vegetal en dues capes, e=1100 mm.

-capa inferior terra airada, e=800 mm.
-capa superior terra compactada, e=300 mm.

4.2.6 Acabat tou, sauló e=100 mm.
4.2.7 Acabat dur, tacs de fusta, profunditat 400 mm.
4.2.8 Tub drenatge

5. ENVANS

5.1. Estructura, montant de xapa d'acer galvanitzat, 70mm.
5.2. Acabat paret, 2 plaques de cartro-guix, e=2x13 mm, tipus
Pladur .
5.3 Acabat interior, taulell de quarz tipus Silestone , e=40 mm,
varis colors.
5.4 Bandes elàstiques.
5.5 Portes corredisses de fusta.

6. FALS SOSTRE

6.1 Element d'anclatge a la placa alveolar.
6.2 Llistó de madera, cada 150 mm, 150x30x2000 mm.
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a. estructura tancament - tubs metàlics verticals i
horitzontals, llum entre forjats - 60x60x3,2 mm.

b. àngle metàlic horitzontal, llum 750 cm entre pilars de
formigó - 140x90x9 mm.

c. tubs metàlics amb separació de 20 mm per a ventilar,
30x20x1.5 mm.

d. àngle d'alumini barnitzat en bany de poliéster, atornillat a
l'àngle metàlic horitzontal - 35x35x3 mm.

e. cristal laminar clar, templat - 8 mm.
f. segell continu de silicona.
g. replè separador de cautxo, amb separació de 20 mm per a

ventilar.
h. guia finestra corredíssa tipus "Klein"
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visual amb l'aula
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