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ESPECIFICACIONS

estructura 
E_01 - Llosa massisa de formigó tipus HA-25. e = 300mm

E_01 - Pilars de formigó tipus HA-25. (300x500mm/400x600mm)

coberta
C_01 - Formació de pendents (>1%) amb formigó alleugerit de densitat <1800kg/m3. emin = 70mm

C_02 - Capa separadora. Geotextil e = 1mm

C_03 - Làmina bituminosa impermeable. e = 2mm

C_04 - Aïllament tèrmic de plaques rígides de llana de roca mineral d‘alta densitat de la casa ISOVER, e = 50mm

C_05 - Paviment flotant de formigó 1200x600x30mm

C_06 - Suport de PVC pel paviment flotant, ajustables en altura

C_07 - Ampit de formigó armat

C_08 - Peça de formigó prefabricada amb doble goteró i pendent cap a l‘interior

C_09 - Remat làmina impermeable. Xapa d‘acer galvanitzat fixada amb tac metàl·lic

C_10 - Peça de formigó prefabricada amb pendent cap a l‘exterior

C_11 - Reixeta metàl·lica de recollida d‘aigües subjectada sobre perfils metàl·lics en L

C_12 - Col·lector de plàstic per a la recollida d‘aigües

C_13 - Peça prefabricada de formigó

façana
FAÇANA SUD-EST

Fa_01 - Acabat interior d‘enguixat, e = 1mm

Fa_02 - Fulla interior de maó perforat, recolzada sobre el forjat, (125/90/280mm)

Fa_03 - Aïllament tèrmic de llana de roca mineral, e = 70mm

Fa_04 - Cambra d‘aire ventilada, e = 50mm

Fa_05 - Fulla exterior de totxana (90/140/290mm). Connectada a la fulla interior mitjançant anclatges metàl·lics

Fa_06 - Armadura d‘acer col·locada en el pla horitzontal del morter per a reforçar la fulla exterior. Sistema Geohidrol

Fa_07 - Dispositiu d‘anclatge de la fulla de maó exterior al forjat i a la fulla interior. Sistema Geohidrol

Fa_08 - Acabat exterior arrebossat a base de morter preparat per pintar. Gruix 3mm

Fa_09 - Dintell prefabricat de formigó fulla interior recolzat sobre montants

Fa_10 - Sistema Hot Pint de subjecció de la fulla exterior. Cargolat al dintell interior

FAÇANA NORD-OEST

Fa_11 - Caixa de protecció del bombo de persiana construïda a partir de perfils tubulars d‘acer galvanitzat soldats i 

 recoberts amb el material de la pròpia persiana

Fa_12 - Anclatges metàl·lics al forjat

Fa_13 - Persiana a base de llistons de fusta vernissada

Fa_14 - Guia de la persina a base de perfils H col·locats verticalment i soldats a la caixa de la persiana

Fa_15 - Panell sandvitx per a façanes amb aïllament tèrmic de llana de roca mineral, e = 70mm

Fa_16 - Anclatges metàl·lics del panell sandvitx al forjat

Fa_17 - Panell GRC per a façanes de color gris fosc

Fa_18 - Subestructura metàl·lica d‘anclatge del panell GRC

paraments interiors
Pi_01 - Envà de separació entre vivendes construit amb dues fulles de maó foradat de gran format (70/200/500mm), 

amb aïllament   acústic de llana de roca (e= 40mm) i acabat amb enguixat per les dues bandes

Pi_02 - Falç sostre de plaques de guix extàndard

Pi_03 - Sistema de subjecció falç sostre

Pi_04 - Instal·lacions suspeses per falç sostre subjectades al forjat

Pi_05 - Falç sostre acústic a base de llistons de fusta lineals connectats entre sí mitjançant bares de fusta circulars

Pi_06 - Sistema de subjecció falç sostre ajustable en altura de perfils metàl·lics en T

paviments
Pa_01 - Llistons encadellats de fusta de pi de flandes, e=20mm, amplada del llistó 195mm (segons modulació)

Pa_02 - Entarimat de fusta de pi a base de llistons (70x40mm)

Pa_03 - Paviment continu a base de microciment, e = 15mm

Pa_04 - Morter autonivellant, e = 50mm

Pa_05 - Làmina de polietilè per protegir l‘aïllament, e = 1mm

Pa_06 - Aïllament, e=40mm

fusteries
Fu_01 - Premarc de fusta de pi anclat al dintell o al forjat

Fu_02 - Marc fix de fusta de pi vernissada, cargolat al premarc

Fu_03 - Fusteria batent cap a l‘interior de fusta de pi vernissada

Fu_04 - Vidre doble amb cambra d‘aire de 2+2/12/2+2, amdós vidres laminats trempats 

Fu_06 - Premarc a base perfil tubular metàl·lic anclat al forjat (70x35mm)

Fu_07 - Fusteria d‘alumini lacat de color gris fosc, correderes de dalt a baix

Fu_08 - Barana soldada a peril metàl·lic de subjecció en façana (cada 125mm)

Fu_09 - Escopidor a base de pletina metàl·lica amb goteró i pendent cap a l‘exterior


