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Equipaments públics a l'esquerra de l'eixample de Barcelona DETALL CONSTRUCTIU II 140 00,50 1 0,500,25

DET 6

DET 7 DET 8

DET 2

01- Llosa massisa cantell 28cm
02- Forjat reticular cantell 26cm
03- Formació de pendents amb formigó cel·lular 3% 
04- Làmina impermeable amb els corresponents solapaments 
en els canvis de pendents i al perímetre del mur
05- Làmina separadora geotèxtil
06- Capa de protecció de grava minim 10cm
07- Xapa plegada de remat d'acer galvanitzat e=3mm

08- Panell de ciment Aquapanel outdoor de la casa knauf o 
similar, format per un panell de ciment amb una ànima de 
ciment Portland, revestida per una capa de fibra de vidre 
embeguda per les dos cares
09- Acabat arrebossat i pintat  e=2cm
10- Aïllament de llana de roca 
11- Trasdossat de panell de cartró guix laminat amb aïllament 
incorporat de la casa knauf o similar e=1cm
12- Taulell de fusta contraxapat
13- Col·lector de drenatge de PVC
14- Paviment ceràmic 30x30 cm sobre morter autoanivellant de 
40mm
15- Barana metal·lica de barres veticals de 1mm
16- Subestructura metàl·lica de jàsseres i pilarets HEB-160 i 
corretges 
17- Xapa metàl·lica galvanitzada 
18- Paret de maó foradat de 14x29x9 cm    
19- Cel ras continu  amb perfileria oculta e = 15 mm
20- Fusteria batent d'al.lumini lacat acabat mate amb rotura 
de pont tèrmic i doble acristal.lament format per dues fulles 
(6+4) amb càmara d'aire tipus Climalit.
21- Peça frontiss 25 x 75 x 5 cm de ceràmica la paloma
22- Perfil vertical d'acer inoxidable a2-a4
23- Conjunt anclatge inox. a4(316) + tac poliamida + esquadres 
a mur 
24- Llinda de xapa plegada
25- Grapa fitxació de acer0 inox. a2-a4 injectada en polietilè
26- Envolvent de finestres de xapa plegada 
27- Persiana de pvc
28- Fusteria corredera d'al.lumini lacat acabat mate amb 
rotura de pont tèrmic i doble acristal.lament format per dues 
fulles (6+4) amb càmara d'aire tipus Climalit.
29- Escopidor gres clinker de ceràmica la paloma
30- Revestiment de pedra calcària rosada 30x50 gruix 3cm
31- Peça de subjecció del montant d'acer inoxidable
32- Subestructura d'acer glavanitzat
33- Protecció solar enrotllable de teixit  Mod.Ref.Velux
34- Cel ràs ventilat continuo amb perfileria oculta i aïllament 
incorporat e= 8cm
35- Paviment ceràmic 30x30cm antilliscant sobre capa de 
morter de  pendents
36- Conducte d'aire de retorn
37- Tendal de sistema de recollida enrollable en eix d'acer
38- Fusteria fixe d'al.lumini lacat acabat mate amb rotura de 
pont tèrmic amb doble acristal.lament format per dues fulles 
(6+4) amb càmara d'aire tipus Climalit.
39- Morrió protecció bunera sifònica desguàs d'aigues pluvial
40- Capa de graves drenant e=15-20cm (Ø 0-32mm)
41- Baixant d'aigues pluvialls 75-90mm
42- Coberta ajardinada e=20cm mínim

-Capa de vegetació autóctona resistent al clima
-Capa de terra de plantació 
-Capa de sorra de riu de e= 3cm
-Capa de grava drenant i protectora e= 5cm
(de conducció de l'aigua cap al desguàs la làmina 
filtrant alleuja la pressió hidroestàtica de l'aigua a la 
impermeabilització
-Producte antiarrels
-Morter per esquerdejats
-Membrana impermeabilizant 
-Acabat de tauler amb morter
-Formigó alleugerit de pendents 
-Oxiasfalt (barrera de vapor)

43- Paviment exterior, llosa Vulcano e=7cm de Brienco amb      
reomplert de junts amb sorra fina de 0-3mmsobre capa de 
morter de 3cm
44- Doble làmina impermeable autoprotegida
45- Revestiment amb pedra calcària blanca "Alba" 100x20 gruix 
3cm
46- Càmara d'aire ventilada 5cm
47- Fixació dels anclatges amb cargols d'acer inoxidable
48- Paviment interior continu format per una capa de linolium i 
les capes de adhesió corresponents
49- Barana formada per perfileria d'alumini revestit de taulell de 
fusta contraxapat 
50- Aïllament tèrmic (cel ras ventilat)
51- Panell fusta de 2,45 x 3 m de lamel·leles hortitzontals 
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