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LLOSA FORMIGÓ HM-20
20 cm gruix

1%

Falç sostre ACÚSTIC autoportant
Sistema KANUF CORRIDOR
Placa de guix laminat REGULAR de
2000 x 400 x 9,5 mm
Estructura autoportant. Perfil Flex 66 /
44 mm.
Angular perimetral L 20 / 40 e=7mm
fixat cada 400 mm

Sistema de revestiment de forjat
FALÇ SOSTRE SUSPÈS CONTINU AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC
Enguixat de 1,5 cm sota forjat.

Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
directe amb amortidor de cautxú a forjat amb tac metàl·lic
M6 i cargoleria LN 3,5x9 mm a estructura doble. Ancoratge de
0,4 kN.

Placa flexible absorbent de llana de roca de 70 kg/m3
col·locada sobre estructura metàl·lica.

Placa Knauf Acustik de 12,5 mm cargolada a estructura.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Sistema de PAVIMENT FLOTANT
Placa rígida de llana de roca d'aïllament tèrmic, acustic i al
soroll d'impacte de 2 cm.
Lámina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la
tancadada per amortir els impactes de 5 mm.
Capa de compressió de 5 cm armada amb malla
electrosoldada de #30x15 Ø8, col·locada sobre un fil
plàstic.
Acabat amb  paviment vinílic de poliuretà DLW Luxury Vinyl
de 8 mm, col·locat sobre làmina de polietilè de 3 mm.

EXTRADOSSAT AMB AÏLLAMENT
Arrebossat de morter de ciment
Càmara d'aire
Placa rígida de llana de roca d'aïllament tèrmic i acustic
de 2 cm.
Placa KNAUF alta duresa DI 12,5 mm.
Capa d'imprimació + capa d'acabat a base de pintura
plàstica.

Banda elàstica acústica

FALÇ SOSTRE CONTINU PER A PAS D'INSTAL·LACIONS
Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb barilla de rosca a estructura del falç sostre suspès.

Placa  KNAUF alta duresa DI 12,5 mm.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Acabat amb capa d'imprimació + capa de pintura plàstica.

Tancament tipus balconera doble fulla
Sistema  COR-URBAN CC amb trencament de pont tèrmic
(TPT) de CORTIZO

Balconera amb frontisses verticals de Canal Cortizo feta a
base de perfils de 1,6 mm d'aleació d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5.

El marc i la fulla tenen una secció de 122 mm i 121 mm
respectivament. Envidrament exteior de 18 mm i envidrament
interior de 28 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb varilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35 mm en marc i de 20 mm en fulla
reforçada amb un 25% de fibra de vidre.
El sistema garranteix una total estanquitat amb 4 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

Incorpora un store motoritzat a la càmara d'aire interior de 65
mm de gruix. Càmara fàcilment accessible.

DINTELL DE XAPA D'ACER

Perfil d'acer S275JR, tipus L 140x12 per aplicaciones
estructurals, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat. Subjecció a forjat mitjançant pletina del mateix
material i gruix soldat al perfil en L y ancorajt mitjançant tac
químic al forjat.

Sistema de PAVIMENT FLOTANT
Placa rígida de llana de roca d'aïllament tèrmic, acustic i
al soroll d'impacte de 2 cm.
Lámina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la
tancadada per amortir els impactes de 5 mm.
Capa de compressió de 5 cm armada amb malla
electrosoldada de #30x15 Ø8, col·locada sobre un fil
plàstic.
Acabat amb  paviment vinílic de poliuretà DLW Luxury
Vinyl de 8 mm, col·locat sobre làmina de polietilè de 3
mm.

Sistema de PAVIMENT FLOTANT per locals de pública
concurrència
Placa flexible de llana de roca per aïllament acustic i al soroll
d'impacte de 3 cm.
Capa de compressió de 5 cm armada amb malla
electrosoldada de #30x15 Ø8, col·locada sobre un fil plàstic.
Lámina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la
tancadada per amortir els impactes de 10 mm.
Acabat amb  paviment de gres porcelànic de gran format
STON-KER de BUTECH, ceràmic de gran format col·locat
sobre adhessiu cementós millorat, C2 E.

HABITACIÓ

HABITACIÓ

REST.

LOCAL COMERCIAL

Tancament tipus balconera corredissa
Sistema  COR-VISION PLUS amb trencament de pont tèrmic
(TPT) de CORTIZO

Balconera corredissa de doble fulla a base de perfils de 2
mm d'aleació d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.

El marc i la fulla tenen una secció de 180 mm i 69 mm
respectivament. Envidrament de 54 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 40 mm en marc i  fulla, reforçades amb un 25% de
fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 2 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

Incorpora un store motoritzat a la càmara d'aire interior de 65
mm de gruix. Càmara fàcilment accessible.

Sistema de revestiment de forjat
FALÇ SOSTRE SUSPÈS CONTINU PER A LOCALS D'EMISIÓ 85-95
dBA AMB HORARI NOCTURN

Enguixat de 1,5 cm sota forjat.
Aïllament acústic absorbent a baixes freqüències. Placa
multicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat
de 4 mm i una manta formada per fibra de cotó i tèxtil
reciclat lligats amb resina fenòlica  de 16 mm , fixats
mecànicament al forjat.

Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb amortidors de cautxú amb tija de suspensió de Ø6 i
cargoleria LN 3,5x9 mm a estructura doble.

Aïllament acústic absorbent a mitges i altes freqüències.
Placa flexible absorbent de llana de roca de 70 kg/m3
col·locada sobre estructura metàl·lica de 4 cm.

Plafó sandvitx acústic format per dues plaques Knauf Acustik
de 12,5 mm cargolades a l'estructura amb una membrana
bituminosa d'alta densitat antiressonant al mig de 4 mm,
clavada amb grapes a la placa superior y amb cargoleria
rosaca.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

FALÇ SOSTRE CONTINU PER A PAS D'INSTAL·LACIONS
Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb barilla de rosca a estructura del falç sostre suspès.

Placa  KNAUF alta duresa DI 12,5 mm.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Acabat amb capa d'imprimació + capa de pintura plàstica.

TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40
30 cm gruix
Compactat al 95% PM

Sistema de revestiment de forjat
FALÇ SOSTRE SUSPÈS CONTINU PER A LOCALS D'EMISIÓ 85-90
dBA AMB HORARI DIURN

Enguixat de 1,5 cm sota forjat.
Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb amortidors de cautxú amb tija de suspensió de Ø6 i
cargoleria LN 3,5x9 mm a estructura doble.

Aïllament acústic absorbent a mitges i altes freqüències.
Placa flexible absorbent de llana de roca de 70 kg/m3
col·locada sobre estructura metàl·lica de 4 cm.

Plafó sandvitx acústic format per dues plaques Knauf Acustik
de 12,5 mm cargolades a l'estructura amb una membrana
bituminosa d'alta densitat antiressonant al mig de 4 mm,
clavada amb grapes a la placa superior y amb cargoleria
rosaca.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

SOLERA

Terreny natural de 200 kN/m2 de càrrega admissible.
Sanejament de la superfície i compacgació al 95% del PM.
Capa de graves de 20 de gruix, amb àrid de Ø40-60 mm
Capa de sorra per a regularització de la superfície de 5 cm
de gruix.
Impermeabilització de làmina de polietilè.
Solera de formigó HA-25/B/20/IIa armat amb malla
electrosoldada de #15x15 - Ø6-6 a 5 cm de la cara superior
de la solera.
Juntes de retracció cada 5 m i envoltant tots els elements
estrcturals.
Juntes de dilatació de 2 cm de gruix cada 25 m de distància i
a cada canvi de nivell,  segellades amb poliestirè expandit i
roundex segellat amb massila.

PAVIMENT
Base paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, de 4 cm de gruix, reglejada i arremolinada.
Banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix en el perímetre.
Acabat amb  paviment de gres porcelànic de gran format
STON-KER de BUTECH, ceràmic de gran format col·locat
sobre adhessiu cementós millorat, C2 E.

Tancament vidre fix per aparador
Sistema  COR-3500 C16 amb trencament de pont tèrmic (TPT)
de CORTIZO

Fusteria no practicable a base de perfils de 1,5 mm d'aleació
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
El marc i la fulla tenen una secció de 54 mm i 62 mm
respectivament. Envidrament de 34 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 24 mm, reforçades amb un 25% de fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 3 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

Tancament de VIDRE GLAÇAT fix per passadís
Sistema  COR-3500 C16 amb trencament de pont tèrmic (TPT)
de CORTIZO

Fusteria no practicable a base de perfils de 1,5 mm d'aleació
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.

El marc i la fulla tenen una secció de 54 mm i 62 mm
respectivament. Envidrament de 34 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 24 mm, reforçades amb un 25% de fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 3 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

PAVIMENT EXTERIOR per locals de pública concurrència

Acabat amb  paviment de gres porcelànic de gran format
STON-KER de BUTECH, ceràmic de gran format col·locat
sobre adhessiu cementós millorat, C2 E. Col·locat sobre
morter de ciment de 5 cm.

Paret mitjera COMERÇ / HOTEL de doble fulla

Paret d'obra de fàbrica de doble fulla amb panell de llana de roca de 8 cm i
càmara d'aire.
Paret armada amb sistema Murfor d'armadura prefabricada.
Acabat amb enguixat mestrejat pintat amb pintura plàstica.

BARANA DE FORMA RECTA

Barana de formes rectes de 100 cm d'alçada, formada
muntants de perfils massissos d'acer laminats en calent de
30x10 mm cada 10 cm i passamans de 50x10 cm del mateix
material. Tractament anticorrossiu i imprimació a base de
resina polivinil-butiral de 20 micres. Acabat negre. Fixacions a
forjat de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.

Sistema de revestiment de forjat
FALÇ SOSTRE SUSPÈS CONTINU PER A LOCALS D'EMISIÓ 85-95
dBA AMB HORARI NOCTURN

Enguixat de 1,5 cm sota forjat.
Aïllament acústic absorbent a baixes freqüències. Placa
multicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat
de 4 mm i una manta formada per fibra de cotó i tèxtil
reciclat lligats amb resina fenòlica  de 16 mm , fixats
mecànicament al forjat.

Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb amortidors de cautxú amb tija de suspensió de Ø6 i
cargoleria LN 3,5x9 mm a estructura doble.

Aïllament acústic absorbent a mitges i altes freqüències.
Placa flexible absorbent de llana de roca de 70 kg/m3
col·locada sobre estructura metàl·lica de 4 cm.

Plafó sandvitx acústic format per dues plaques Knauf Acustik
de 12,5 mm cargolades a l'estructura amb una membrana
bituminosa d'alta densitat antiressonant al mig de 4 mm,
clavada amb grapes a la placa superior y amb cargoleria
rosaca.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

FALÇ SOSTRE CONTINU PER A PAS D'INSTAL·LACIONS
Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb barilla de rosca a estructura del falç sostre suspès.

Placa  KNAUF alta duresa DI 12,5 mm.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Acabat amb capa d'imprimació + capa de pintura plàstica.

Sistema de PISCINA D'ACER INOXIDABLE de la casa HSB
AUSTRIA GMBH
Base de morter autonivellant d'alta resistència de 4 cm.
Goma de cautxú de 1 cm de gruix.
Piscina / Spa d'acer inoxidable AISI 316L  de 4,5 x 17 x 1,2 m
d'alçada. La xapa del fons es amb acabat llagrimat.
La pròpia piscina és autoportant, conformada a base de
pefils de 2 mm de gruix de secció 10x10 cm ancoratda amb
tancs d'expansió sobre el forjat.

Tancament tipus balconera corredissa
Sistema  COR-VISION PLUS amb trencament de pont tèrmic
(TPT) de CORTIZO

Balconera corredissa de doble fulla a base de perfils de 2
mm d'aleació d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
El marc i la fulla tenen una secció de 180 mm i 69 mm
respectivament. Envidrament de 54 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 40 mm en marc i  fulla, reforçades amb un 25% de
fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 2 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

Incorpora un store motoritzat a la càmara d'aire interior de 65
mm de gruix. Càmara fàcilment accessible.

SUBESTRUCTURA SOLARIUM
Subestructura amb perfils estrcuturals quadrats de secció
60x60x2,25 mm. Col·locats formant una malla espaial de
0,5x0,5 m en planta i 1,1 m d'alçada. Riostres amb el mateix
perfil a 0,55 m d'alçada. Perfils galvanitzats en calent.
Ancoratge de l'estructura sobre daus de morter d'alta
resistència de 15x15x10 cm mitjançant pletines de 10x10x1
cm amb tacs d'expansió. Totes les pletines aniràn
recolzades sobre una làmina bitumnosa d'alta densitat
amortidora de 5 mm.

Sistema STE (Paviment tècnic exteior) Paviment de gres
porcellànic 20MM d'Urbatek de color fusta i 50x50x20 mm,
recolzat sobre Plots de 10 cm d'alçada (regulable)

BARANA DE FORMA RECTA

Barana de formes rectes de 100 cm d'alçada, formada
muntants de perfils massissos d'acer laminats en calent de
30x10 mm cada 10 cm i passamans de 50x10 cm del mateix
material. Tractament anticorrossiu i imprimació a base de
resina polivinil-butiral de 20 micres. Acabat negre. Fixacions a
forjat de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.

BARANA DE FORMA RECTA

Barana de formes rectes de 100 cm d'alçada, formada
muntants de perfils massissos d'acer laminats en calent de
30x10 mm cada 10 cm i passamans de 50x10 cm del mateix
material. Tractament anticorrossiu i imprimació a base de
resina polivinil-butiral de 20 micres. Acabat negre. Fixacions a
forjat de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.

Sistema de COBERTA PLANA NO TRANSITABLE
Coberta invertida transitable formada per:

Capa de formació de pendents 1,5%
Aïllament tèrmic de plaques rígides de llana de roca,
amb acabat asfàlstic de 10 cm de gruix fixat
mecànicament al forjat.
Làmina d'imermeabilització de betum modificat (SBS)
amb armadura de fibra de vidre de 3 kg/m2 i acabada
amb un film plàstic de 2,5 mm de gruix.
Làmina d'imermeabilització de betum modificat (SBS)
amb armadura de polièster de 4 kg/m2 i acabada
autoprotegit amb granulat de pissarra de 4 kg/m2 de
3,3 mm de gruix.
Paraments verticals acabats amb làmina bituminosa
d'impermeabilització autoprotegida amb pissarra i
armadura de filetre de polièster reforçat de 4 kg/m2.
Els murs perimetrals presentaran forats d'escorrentiu.

LLOSA MASSISA  e=25 cm
HA-25/B/20/IIa amb tractament
anticarbonatació

Sistema de façana ventilada
FAÇANA BUTECH AMB PLAQUES TIPUS KRION
Estructura metàl·lica a base de muntants  verticals
d'alumini d'aleació 6005 T6. Ancoratge amb tac
mecànic a paret de fàbrica i cargolam auto-trepant
d'acer inoxidable d'unió entre muntants verticals tipus
T 100.60.2.7 i separadors d'alumini tipus  L 60.40.2.7.

Sistema K-FIX ocult d'unió de les plaques a estructura
metàl·lica.

Sistema SATE  d'aïllament tèrmic tipus Weber amb
Panells rígids Webertherm Clima 34 de llana de vidre
d'alta densitat, de 8 cm de guix, adherit amb morter
cola.

Placa de pedra acrílica homogènia de 12 mm de
gruix, sense porositat, de gran resistència mecànica,
inalterable amb el pas del temps i adaptable de
forma específica al projecte.

Porta corredera
Sistema  TAMIZ  de CORTIZO
Porta Sistema Cortizo Tamiz de finestró de lamel·les
orientables d'una fulla corredissa realitzada a base de perfils
d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5.
El marc i la fulla tenen una secció de 47mm i 40 mm
respectivament i un gruix de 1,5mm.
Lamel·les d'extrussió de seguretat orientables.amas de
extrusión de seguridad, fijas u orientables.
Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

WC

PATI

Sistema de façana ventilada
FAÇANA BUTECH AMB PLAQUES TIPUS KRION
Estructura metàl·lica a base de muntants  verticals
d'alumini d'aleació 6005 T6. Ancoratge amb tac
mecànic a paret de fàbrica i cargolam auto-trepant
d'acer inoxidable d'unió entre muntants verticals tipus
T 100.60.2.7 i separadors d'alumini tipus  L 60.40.2.7.

Sistema K-FIX ocult d'unió de les plaques a estructura
metàl·lica.

Sistema SATE  d'aïllament tèrmic tipus Weber amb
Panells rígids Webertherm Clima 34 de llana de vidre
d'alta densitat, de 8 cm de guix, adherit amb morter
cola.

Placa de pedra acrílica homogènia de 12 mm de
gruix, sense porositat, de gran resistència mecànica,
inalterable amb el pas del temps i adaptable de
forma específica al projecte.

Tancament de VIDRE GLAÇAT fix per passadís
Sistema  COR-3500 C16 amb trencament de pont tèrmic (TPT)
de CORTIZO

Fusteria no practicable a base de perfils de 1,5 mm d'aleació
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
El marc i la fulla tenen una secció de 54 mm i 62 mm
respectivament. Envidrament de 34 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 24 mm, reforçades amb un 25% de fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 3 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

Tancament de VIDRE  fix habitació
Sistema  COR-3500 C16 amb trencament de pont tèrmic (TPT)
de CORTIZO

Fusteria no practicable a base de perfils de 1,5 mm d'aleació
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
El marc i la fulla tenen una secció de 54 mm i 62 mm
respectivament. Envidrament de 34 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 24 mm, reforçades amb un 25% de fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 3 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

Tancament de VIDRE  fix habitació
Sistema  COR-3500 C16 amb trencament de pont tèrmic (TPT)
de CORTIZO

Fusteria no practicable a base de perfils de 1,5 mm d'aleació
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
El marc i la fulla tenen una secció de 54 mm i 62 mm
respectivament. Envidrament de 34 mm.
Perfil d'alumini amb TPT aconseguit amb aïllant de poliamida
6.6 de 24 mm, reforçades amb un 25% de fibra de vidre.
El sistema garanteix una total estanquitat amb 3 juntes
d'EPDM.

Perfils exteriors i interiors acabat lacat de color negre de 100
micres.

FALÇ SOSTRE CONTINU PER A PAS D'INSTAL·LACIONS
Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb barilla de rosca a estructura del falç sostre suspès.

Placa  KNAUF impregnada H1 12,5 mm per ambients humits.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Acabat amb capa d'imprimació + capa de pintura plàstica.

Sistema de revestiment de forjat
FALÇ SOSTRE SUSPÈS CONTINU PER A LOCALS D'EMISIÓ 85-95
dBA AMB HORARI NOCTURN

Enguixat de 1,5 cm sota forjat.
Aïllament acústic absorbent a baixes freqüències. Placa
multicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat
de 4 mm i una manta formada per fibra de cotó i tèxtil
reciclat lligats amb resina fenòlica  de 16 mm , fixats
mecànicament al forjat.

Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb amortidors de cautxú amb tija de suspensió de Ø6 i
cargoleria LN 3,5x9 mm a estructura doble.

Aïllament acústic absorbent a mitges i altes freqüències.
Placa flexible absorbent de llana de roca de 70 kg/m3
col·locada sobre estructura metàl·lica de 4 cm.

Plafó sandvitx acústic format per dues plaques Knauf Acustik
de 12,5 mm cargolades a l'estructura amb una membrana
bituminosa d'alta densitat antiressonant al mig de 4 mm,
clavada amb grapes a la placa superior y amb cargoleria
rosaca.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Sistema de PAVIMENT FLOTANT per locals de pública
concurrència
Placa flexible de llana de roca per aïllament acustic i al soroll
d'impacte de 3 cm.
Capa de compressió de 5 cm armada amb malla
electrosoldada de #30x15 Ø8, col·locada sobre un fil plàstic.
Lámina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la
tancadada per amortir els impactes de 10 mm.
Acabat amb  paviment de gres porcelànic de gran format
STON-KER de BUTECH, ceràmic de gran format col·locat
sobre adhessiu cementós millorat, C2 E.

FALÇ SOSTRE CONTINU PER A PAS D'INSTAL·LACIONS
Sostre suspès format per una estructura doble a diferent nivell
d'acer galvanitzat tipus Mestra C 60/27/0,6 mm. Ancoratge
amb barilla de rosca a estructura del falç sostre suspès.

Placa  KNAUF alta duresa DI 12,5 mm.

Banda de dilatació en tot el seu perímetre.

Acabat amb capa d'imprimació + capa de pintura plàstica.

ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL

Enrajolat de gres porcellànic de gran format STON-KER de
BUTECH, acabat Negro Anti, de 15x30x1 cm, col·locades
sobre suport de morter de ciment  mitjançant adhesiu de
ciment millorat, C2 TE.

Sistema de COBERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Capa de formació de pendents 1,5%
Capa d'imprimació bituminosa de 0,3 kg/m2 per
adherència d'impermeabilització.
Làmina d'imermeabilització de betum modificat (SBS)
amb armadura de fibra de vidre de 3 kg/m2 i acabada
amb un film plàstic de 2,5 mm de gruix.
Làmina d'imermeabilització de betum modificat (APP)
amb armadura de polièster de 4 kg/m2 i acabada amb
film plàstic de 3,3 mm de gruix.
Capa separadora de geotèxtil  no teixit de polièster.
Aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extruït
(XPS) d'alta resistència a la compressió i mínima
absorció d'aigua de 10 cm de gruix.
Capa separadora de geotèxtil  no teixit de polièster.
Paraments verticals acabats amb làmina bituminosa
d'impermeabilització autoprotegida amb pissarra i
armadura de filetre de polièster reforçat de 4 kg/m2.
Protecció pesada a base de graves.

PAS

PAS

Sistema de PAVIMENT FLOTANT
Placa rígida de llana de roca d'aïllament tèrmic, acustic i
al soroll d'impacte de 2 cm.
Lámina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la
tancadada per amortir els impactes de 5 mm.
Capa de compressió de 5 cm armada amb malla
electrosoldada de #30x15 Ø8, col·locada sobre un fil
plàstic.
Acabat amb  paviment de gres porcelànic de gran
format STON-KER de BUTECH, ceràmic de gran format
col·locat sobre adhessiu cementós millorat, C2 E.

Sistema de PAVIMENT FLOTANT
Placa rígida de llana de roca d'aïllament tèrmic, acustic i
al soroll d'impacte de 2 cm.
Lámina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la
tancadada per amortir els impactes de 5 mm.
Capa de compressió de 5 cm armada amb malla
electrosoldada de #30x15 Ø8, col·locada sobre un fil
plàstic.
Acabat amb  paviment de gres porcelànic de gran
format STON-KER de BUTECH, ceràmic de gran format
col·locat sobre adhessiu cementós millorat, C2 E.

Falç sostre ACÚSTIC autoportant
Sistema KANUF CORRIDOR
Placa de guix laminat REGULAR de
2000 x 400 x 9,5 mm
Estructura autoportant. Perfil Flex 66 /
44 mm.
Angular perimetral L 20 / 40 e=7mm
fixat cada 400 mm

Sistema de COBERTA INVERTIDA
Coberta invertida transitable formada per:

Capa de formació de pendents 1,5%
Capa d'imprimació bituminosa de 0,3 kg/m2 per
adherència d'impermeabilització.
Làmina d'imermeabilització de betum modificat (SBS)
amb armadura de fibra de vidre de 3 kg/m2 i acabada
amb un film plàstic de 2,5 mm de gruix.
Làmina d'imermeabilització de betum modificat (APP)
amb armadura de polièster de 4 kg/m2 i acabada amb
film plàstic de 3,3 mm de gruix.
Capa separadora de geotèxtil  no teixit de polièster.
Aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extruït
(XPS) d'alta resistència a la compressió i mínima
absorció d'aigua de 10 cm de gruix.
Capa separadora de geotèxtil  no teixit de polièster.
Paraments verticals acabats amb làmina bituminosa
d'impermeabilització autoprotegida amb pissarra i
armadura de filetre de polièster reforçat de 4 kg/m2.
Formació de solera de 5 cm per a formació de
pendents i suport de vegetació.
Acabat amb plantes, sorra i pedres polides de cantos
rodats. Tipus zen.
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