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Construcció - Detalls (II)

Detalls Constructius 121/20

1/40

1 m

Llegenda de materials i components

01_Canal d’acer galvanitzat col·lector d’aigües
02_Perfil de fusta massissa de pi entre maons i canal col·lector
03_Maons foradats 29x14x7cm
04_Perfil metàl·lic estructural IPE 500
05_Element de fixació de perfils metàl·lics de plaques de cartró-guix amb perfil 
metàl·lic estructural
06_Panell de cartró-guix e=12,5mm d’acabat d’estructura de coberta hivernacle
07_Tancament de policarbonat de coberta hivernacle
08_Obertures de la coberta hivernacle a través d’un sistema mecanitzat 
convencional
09_Perfil d’acer inoxidable convencional de l’estructura hivernacle
00_Revestiment interior de mur amb maons manuals massissos de format 
català (29x14x6cm)
11_Mur de formigó armat HA-40 
12_Peça metàl·lica de trobada entre mur i canal col·lector d’aigües
13_Canal d’acer galvanitzat col·lector d’aigües, adaptat a trobada entre mur i 
final coberta hivernacle
14_Cartel·la metàl·lica d’anclatge de bigues de fusta a estructura portant
15_Estructura de bigues de fusta massissa de pi de 40x150mm 
16_Aïllament termoacústic autoportant e=7cm
17_Taulers de fusta OSB e=3cm
18_Perfils de fusta massissa de pi 70x70mm
19_Tela asfàltica impermeabilitzant 
20_Xapa d’acer galvanitzat e=5mm
21_Morter sec de pendents = 1,5%
22_Aïllament de poliestiré extruït e=60mm
23_Capa de grava de coberta. E. mínim = 10cm
24_Xapa d’acer galvanitzat de coronació de mur amb pendent = 2%
25_Xapa d’acer galvanitzat de suport de xapa de coronació de mur
26_Acabat de formigó armat en color beix-crema (tonalitat segons entorn del 
barri)
27_Armadures verticals de mur de formigó armat Ø=16mm
28_Malla vertical de mur de formigó armat. Rodons Ø=10mm
29_Perfil Omega de fixació de panells de pladur i aïllant interior
30_Panell de cartró-guix e=12,5mm
31_Panell termoacústic de llana mineral natural e=4cm
32_Cargo de fixació de perfils omega
33_Marc de finestra exterior abatible de fusta massissa de pi
34_Pre-marc inferior de finestra exterior de fusta massissa de pi
35_Vidre climalit de doble fulla amb cambra d’aire
36_Acabat del mur de formigó armat amb pendent = 2% per a escopir aigua
37_Sòcol a partir xapa d’acer inoxidable e=5mm plegada en forma de “U” 
(h=5cm)
38_Element de fixació de perfils metàl·lics de cel ras amb forjat de formigó armat
39_Doble panell de pladur perforat (aïllament acústic) Knauf e=12,5 + 12,5mm
40_Panell termoacústic de llana mineral natural
41_Sistema de subjecció de paviment de suro e=3mm 
42_Paviment de panxes de suro e=2cm
43_Placa de cartró-guix pintada de blanc e=12,5mm
44_Cargol d’anclatge de perfils metàl·lics a estructura
45_Pre-marc de finestra interior de fusta massissa de pi
46_Perfil metàl·lic d’acer UPE-150
47_Forjat de formigó armat HA-40 e=40cm
48_Solera de formigó armat HA-40 e=20cm
49_Aïllament de poliestirè extruït e=50mm
50_Làmina asfàltica impermeabilitzant, armada amb film de polietilè amb capa 
de separació formada per làmina de fibra de vidre
51_Capa de sorra fina e=5m
52_Capa de grava e=10cm
53_Separador de poliestirè extruït e=40mm
54_Làmina asfàltica separador de mur de formigó armat i terreny
55_Separador d’armadures de sabata de formigó armat
56_Formigó de neteja h=10cm
57_Terreny
58_Armadura de connexió amb mur de formigó armat
59_Armat inferior de sabata
60_Sabata interior correguda h=70cm
61_Sabata perimetral correguda h=70cm
62_Rajoles de morter 60x40cm e=3cm
63_Rajoles ceràmiques de 20x20cm e=3cm
64_Mimbell de formigó armat
65_Fulla interior de mur, doble panell de pladur Aquapanel amb aïllament de 
poliestirè extruït a l’interior e=7cm
66_Fulla exterior de maons foradats 29x14x7cm amb acabat arrebossat del 
mateix color beige-crema que façana principal
67_Cargol de fixació anclat al mur de formigó armat mitjançant morter químic
68_Xapa d’acer plegada de coronació de façana amb galvanitzat posterior 
69_Perfil UPE200 d’acer inoxidable
70_Suport mecànic cargolat de panell de lamel·les amb perfil UPE200
71_Tac de cautxú per a anivellar passera metàl·lica
72_Perfil tubular quadrat d’acer inoxidable 5x5cm, mesures exteriors 75x240cm
73_Barra d’acer inox. per a rotar lamel·les
74_Reixa metàl·lica d’acer inox e=4cm
75_Morter sec de pendents 1,5%
76_Lamel·la de fusta massissa de pi de 67x1,5x5cm amb passador tubular 
d’acer inoxidable a l’interior


