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secció constructiva
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1. via augusta - coberta

secció constructiva

2. via augusta - terrat

3. via augusta - forjat

4. via augusta - façana 5. lluernari

6. façana interior

7. interior d’illa - terrat 8. barana

9. interior d’illa - façana

llegenda

1. via augusta - coberta
  1 panell sandwich acabat amb
      xapa d’acer galvanitzat
      i reblert de llana de roca 80 mm
  2 rastrells de fusta 40x30 mm
  3 làmina de polietilè
  4 llosa de formigó armat 20 cm
  5 enguixat 15 mm
  6 canaló de zinc 125 mm
  7 baixant de PVC 90 mm
  8 aïllament llana de roca

2. via augusta - terrat
  9 peça de remat marbre blanc
10 aplacat de marbre blanc
11 doble muret de gero
12 arrebossat amb morter
13 paviment de rajola de gres
      antilliscant per a exterior
14 capa de col·locació de morter
15 làmina geotèxtil
16 aïllament tèrmic plaques rígides
      de poliestirè extrusionat 80 mm
17 impermeabilització bicapa
18 imprimació asfàltica
19 formació de pendents
      amb formigó cel·lular

3. via augusta - forjat
20 forjat reticular
      de formigó armat 30 cm
21 morter de formació de pendents
22 làmina asfàltica
23 paviment de rajola de gres
      antilliscant per a exterior
24 enguixat 15 mm
25 instal·lació terra radiant
26 morter de ciment autoanivellant
27 paviment ceràmic de gres
28 sòcol de gres
29 junta perimetral 8 mm
     de poliestirè expandit
30 fals sostre, acabat pintat

4. via augusta - façana
10 aplacat de marbre blanc
31 gelosia de lames de marbre
      orientables amb manivela
32 perfi l d’alumini extruït
33 vidre laminat i templat
34 cargol d’acer inoxidable
35 fàbrica de maó
     obra vista 29x14x5 cm
36 pitxolí 29x5x5 cm
37 aïllament llana de roca 60 mm
38 paret de fusta
     contralaminada 94 mm
39 placa de guix 13 mm,
      acabat pintat
40 caixa de persiana
     amb aïllament tèrmic
41 tapa de persiana
     d’alumini lacat
42 persiana enrotllable
43 fusteria d’alumini amb
    trencament de pont tèrmic
44 doble vidre climalit 8+12+8
45 fals sostre per a exterior

5. lluernari
  1 panell sandwich acabat amb
      xapa d’acer galvanitzat
      i reblert de llana de roca 80 mm
  2 rastrells de fusta 40x30 mm
  3 làmina de polietilè
  4 llosa de formigó armat 20 cm
  5 enguixat 15 mm
46 perfi l 100.100.5
47 perfi l 100.40.5
48 perfi l 200.100.5
49 pletina 200x200.10
50 vidre templat 8+8 / 6 / 4+4
51 subjecció d’acer inoxidable
52 remat de xapa galvanitzada

6. façana interior
20 forjat reticular
      de formigó armat 30 cm
25 instal·lació terra radiant
26 morter de ciment autoanivellant
28 sòcol de gres
29 junta perimetral 8 mm
     de poliestirè expandit
30 fals sostre, acabat pintat
35 fàbrica de maó
      obra vista 29x14x5 cm
36 pitxolí 29x5x5 cm
37 aïllament llana de roca 60 mm
38 paret de fusta
      contralaminada 94 mm
39 placa de guix 13 mm,
      acabat pintat
40 caixa de persiana
      amb aïllament tèrmic
41 tapa de persiana d’alumini lacat
42 persiana enrotllable
43 fusteria d’alumini
      amb trencament de pont tèrmic
44 doble vidre climalit 8+12+8
53 forjat de fusta
     contralaminada 182 mm
54 paviment de parquet laminat
55 sòcol de fusta

7. interior d’illa - terrat
  1 panell sandwich acabat amb
      xapa d’acer galvanitzat
      i reblert de llana de roca 80 mm
  2 rastrells de fusta 40x30 mm
  3 làmina de polietilè
  4 llosa de formigó armat 20 cm
  5 enguixat 15 mm
  6 canaló de zinc 125 mm
  7 baixant de PVC 90 mm
  8 aïllament llana de roca
13 paviment de rajola de gres
      antilliscant per a exterior
14 capa de col·locació de morter
15 làmina geotèxtil
16 aïllament tèrmic plaques rígides
      de poliestirè extrusionat 80 mm
17 impermeabilització bicapa
18 imprimació asfàltica
19 formació de pendents
      amb formigó cel·lular

8. barana
13 paviment de rajola de gres
      antilliscant per a exterior
14 capa de col·locació de morter
15 làmina geotèxtil
16 aïllament tèrmic plaques rígides
      de poliestirè extrusionat 80 mm
17 impermeabilització bicapa
18 imprimació asfàltica
19 formació de pendents
      amb formigó cel·lular
20 forjat reticular
      de formigó armat 30 cm
45 fals sostre per a exterior
56 peça de remat fàbrica de maó
57 muret de fàbrica de maó
    obra vista

9. interior d’illa - façana
20 forjat reticular
      de formigó armat 30 cm
21 morter de formació de pendents
22 làmina asfàltica
23 paviment de rajola de gres
      antilliscant per a exterior
25 instal·lació terra radiant
26 morter de ciment autoanivellant
27 paviment ceràmic de gres
28 sòcol de gres
29 junta perimetral 8 mm
     de poliestirè expandit
30 fals sostre, acabat pintat
35 fàbrica de maó
     obra vista 29x14x5 cm
36 pitxolí 29x5x5 cm
37 aïllament llana de roca 60 mm
38 paret de fusta
     contralaminada 94 mm
39 placa de guix 13 mm,
      acabat pintat
40 caixa de persiana
     amb aïllament tèrmic
41 tapa de persiana d’alumini lacat
42 persiana enrotllable
43 fusteria d’alumini
      amb trencament de pont tèrmic
44 doble vidre climalit 8+12+8
45 fals sostre per a exterior
53 forjat de fusta
     contralaminada 182 mm
54 paviment de parquet laminat
55 sòcol de fusta
56 peça de remat fàbrica de maó
57 muret de fàbrica de maó
    obra vista


