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ESPECIFICACIONS

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

E_02 - Pilars de formigó tipus HA-25. (400x400mm/450x450mm)

E_03 - Pilars tubulars d‘acer estructural (100x200mm) pintats amb pintura intumescent de color gris fosc

E_04 - Sabata de fonamentació de formigó tipus HA-25. (209x209mm)

E_05 - Viga centradora de les sabates de formigó tipus HA-25. (300x400mm)

E_06 - Mur pantalla de formigó tipus HA-25 amb viga de coronació. e=450mm

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 de poliestirè extruit de resistència 3kg/cm2, e = 70mm

C_05 - Acabat de coberta. Grava de diàmetre entre 16/32mm col·locats sobre l‘aïllamen tèrmic

C_06 - Muret d‘obra de maó perforat (125/90/280mm)

C_07 - Pletina metàl·lica amb doble goteró i pendent cap a l‘interior i fixada amb tac metàl·lic

C_08 - Línia de vida. Sistema de seguretat cargolat amb tac metàl·lic al muret de coberta

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

C_10 - Barana metàl·lica. h=110mm, separació entre barres 10mm

C_11 - Anclatge de la barana al muret d‘obra de remat de la coberta

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

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

Fa_03 - Aïllant tèrmic de llana de roca mineral de densitat 70kg/m3, e = 70mm

Fa_04 - Cambra d‘aire ventilada, e = 60mm

Fa_05 - Subestructura d‘acer galvanitzat de les peces de pedra a la fulla interior de maó

Fa_06 - Acabat de façana d‘aplacat de peces de pedra natural (100x60mm) del tipus Sènia-Ulldecona. e =30mm

Fa_07 - Dintell prefabricat de formigó fulla interior en obertures

Fa_08 - Perfil d‘acer galvanitzat en forma de U anclat a la subestructura metàl·lica, agafant la pedra pel seu punt mig

Fa_09 - Panell sandwich subjectat a la façana amb anclatges metàl·lics

Fa_10 - Xapa plegada d‘acer galvanitzat amb goteró 

Fa_11 - Peça prefabricada de formigó amb pendent cap a l‘exterior

Fa_12 - Sòcol a base de lloses de pedra natural (100x allargada variable segons pendent carrer) del tipus Sènia-Ulldecona. 

 e =70mm

Fa_13 - Morter d‘agafament per a les peces del sòcol. e =50mm

Fa_14 - Peça prefabricada de formigó amb goteró i pendent cap a l‘exterior

paraments interiors
Pi_01 - Falç sostre acústic a base de panells de fusta microperforada

Pi_02 - Sistema de subjecció falç sostre ajustable en altura de perfils metàl·lics en T

Pi_03 - Reixeta de ventilació d‘alumini subjectada per dos perfils en L

Pi_04 - Expositor de fusta de pi per a diaris i revistes. h=110mm

Pi_05 - Paviment de reixeta tipus Tràmex 

Pi_06 - Pletina d‘acer galvanitzat soldada a la pletina d‘espera

Pi_07 - Pletina d‘espera d‘acer galvanitzat

Pi_08 - Espàrrecs metàl·lics de connexió al forjat

Pi_09 - Protecció solar tèxtil motoritzada subjectada al forjat

paviments
INTERIORS

Pa_01 - Paviment continu a base de rotlle de linoli amb juntes soldades en calent sobre adhesiu especial, e = 2,5mm

Pa_02 - Morter autonivellant amb protecció antirugositats per evitar el punxonament del linoli, e = 50mm

Pa_03 - Làmina de polietilè per protegir l‘aïllament, e = 1mm

Pa_04 - Aïllament acústic, e=40mm

Pa_05 - Caixa de pas d‘instal·lacions (electricitat i telecomunicacions) d‘alumini registrable

EXTERIORS

Pa_06 - Solera de formigó. e=100mm

Pa_07 - Revestiment de lloses de pedra natural del tipus Sènia-Ulldecona, amb la cara bona vista tot i que 

 es podran punxonar o tallantar parcialment per a evitar que rellisquin, e =70mm

Pa_08 - Grava de diàmetre entre 16/32mm

Pa_09 - Col·lector de plàstic perforat

Pa_10 - Subjecció metàl·lica del col·lector

Pa_11 - Làmina bituminosa impermeable. e = 2mm

Pa_12- Aïllament tèrmic de plaques de poliestirè extruit de resistència 3kg/cm2, e = 70mm

Pa_13 - Làmina de polietilè per protegir l‘aïllament, e = 1mm

Pa_14 - Capa compressió armada, e = 70mm

Pa_15 - Morter d‘agafament, e =40mm

Pa_16 - Revestiment de lloses de pedra natural del tipus Sènia-Ulldecona, amb la cara bona vista tot i que es podran punxonar o   

 tallantar parcialment per a evitar que rellisquin, Junta tancada a base de morter líquid barrejat amb sorra de color similar al  

 de la pedra e =70mm

fusteries
Fu_01 - Premarc de fusta de pi (50x65mm)

Fu_02 - Fusteria de fusta de pi, abatible cap a l‘interior

Fu_03 - Vidre doble amb cambra d‘aire de 2+2/12/2+2, amdós vidres laminats trempats 

Fu_04 - Ampit interior de fusta de pi

Fu_05 - Premarc a base perfil tubular metàl·lic anclat al forjat (95x45mm)

Fu_06 - Fusteria d‘alumini lacat de color gris fosc, abatible cap a l‘exterior i motoritzada

Fu_07 - Fusteria d‘alumini lacat de color gris fosc, fixe 

Fu_08 - Vidre doble amb cambra d‘aire de 3+3/12/3-3, amdós vidres laminats trempats i en la cara 5 una capa baix emissiva

Fu_09 - Montant horitzontal de perfil tubular d‘alumini (85x45mm) 


