1.

55.

2. Tot-U artificial, compactat al 98% del PM. e: 250mm
3.

56. Acabat interior format per dues capes de pintura

4. Solera de
5.

armat amb malla electrosoldada de

perdut de
750.500.350mm i una
similar.

8. Barrera impermeable i de vapor formada per
de poliolefina
SOCYCUBIERTA PLUS de 155 gr/m2 de Socyr o similar. e:2 mm
9.

83

de granulat de suro aglomerat negre 100% natural,
aglutinat per la
resina natural (suberina) de Socyr o similar.
Densitat 120kg/m3. Conductivitat
0,035kcal.m/m2Chr.
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10.

31

27

45

separadora

GEOTEX PES 100 no teixida de fibra

11. Capa de
amb morter eco-compatible de cal natural
pura NHL 3.5 Biocalce Solera de Kerakoll o similar. 1/6. e: 30mm

28

12. Rastrell de fusta de

8

13.

del

cada 40cm fixats amb tacs

a

composat per fibres d'abet i aglomerants naturals
CELENIT de 15kg/m2 de Socyr o similar. Ample plaques: 600mm.
e:30mm

15. Tarima tricapa massissa de
amb 4mm de capa de desgast
de premsat de tires de
de gran duresa, encadellada per les
4 cares, color Alaska de Tuka Bamboo,
sobre
adhesiva d'escuma de
d'e:3mm. Acabat mate oliat amb
UV BONA NATURALE (especial alt
Mides:
1850x125x14mm.

49
48

16. Sabata correguda de
armat HA-25/F/20/IIa amb malla
electrosoldada de
c/20cm i una
de 0'07m3/m2. Base:
160cm. Cantell: 60cm

47
45

99 75

17. Mur d'obra de

28

59.Rastrell de fusta de
en autoclau fixat
c/500mm

amb peces

eco-clinker de mides

60.Marc estructural per a
de
del
fixats
40.60 mm.

61. Suport universal de fusta
contraxapada amb suport lateral
d'acer galvanitzat d'e: 0.6mm amb 3 perforacions per a fixar-lo a
muntant. Mides: 300.600mm. e: 23mm
62.Premarc fusteria i compost
acabat de fusta d'Ipe fixat
un fons impregnador
500.15mm

63.Fusteria exterior formada per finestre d'una fulla batent, una
i una fixa sistema IV68
en fusta
laminada
embutida a nivell del paviment, amb doble junta
de
Fulles: 79.68mm i marc 68.68mm. Tractament de la fusta als
raigs UV i la
de fongs amb oli de Bangkirai incolor
de PNZ. Mides forat: 1250.2200mm. Mides fulles batent:
343.2064mm;
703.1032 ;fixe: 703.1032. Permeabilitat
a l'aire: 4
64.

22. Capa de drenatge formada per
nodular de
densitat DREN-A 20 de Socyr o similar. e:20mm

d'alta

23.
24.

69.Revestiment de rajola
premsada en sec, color fum, de
200.200.8mm de Vives
o similar, amb junta de 2mm de
morter eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5 Biocalce Junta
de Kerakoll o similar, en color blanc.
70. Adhesiu eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5 Biocalce
Adhesiu Flex de Kerakoll o similar. 1/6. e: 5mm
71.

25.

73. Tauler contraxapat de fusta fixat mecanicament a l'obra de
e:15mm

26.

74.

28.Perfil d'acer laminat LPN 50.5 fixat amb tacs
29.

31.

27
32.

de pendent amb

de densitat

impermeable a la cantonada formada per
de
poliolefina SOCYCUBIERTA PLUS de 155 gr/m2 de Socyr o similar.
Longitud solapament: 300mm e:2 mm
separadora de
Zinco. e: 0,2mm

d'alta

TGF 20 de 190 g/m2 de

76. Carcassa de lluernari formada per estructura de perfils tubulars
d'acer laminat 50.50.3mm revestits amb taulers contraxapats de
fusta de 15mm i
de granulat de suro aglomerat negre
100% natural, Socyr o similar, fixada
Densitat
120kg/m3. Conductivitat
0,035kcal.m/m2Chr.
77. Fusteria exterior formada per finestre d'una fulla batent sistema IV68
en fusta
laminada, amb doble junta
de
Fulles: 79.68mm i marc 68.68mm. Tractament de la fusta als
raigs UV i la
de fongs amb oli de Bangkirai incolor
de PNZ. Mides forat: 1100.400mm. Mides fulles batent:
1064.343mm. Permeabilitat a l'aire: 4

formada per una manta de fibra

de

34. Capa de

formada per una manta de fibra

de

78. Rastrell de fusta de
del
tractat amb sals hidrosolubles CCB
en autoclau
amb penjadors combinats d'acer galvanitzat
cada 400mm. Mides: 3950.50.38mm c/400mm

35.Element de drenatge i
de
reciclat embutit a
profunditat FD 25-R d'1.5 kg/m2 de Zinco o similar. e: 25mm

79. Lama de fusta de
clipada amb el sistema
d'Exterpark o
similar i amb tractament de
en base de dissolvents

36. Capa filtrant formada per filtre de

precomprimit resistent

37. Capa filtrant formada per filtre de

precomprimit resistent

39. Capa de substrat germinal Zincohum de Zinco o similar. e: 30mm

80.Rastrell de fusta de
del
en autoclau fixat amb tacs
50mm

81. Xapa plegada d'acer laminat en calent com a suport per a les lames
de fusta del banc exterior, fixada a rastrells i estructura del lluernari
82.Lama de fusta de
fixada amb tacs
tractament de
en base de dissolvents
el sistema de doble buit. Mides: 2000.50.30mm

41. Catifa tipus Sedum formada per plantes de cepellons petits amb
diferents
de Sedum: floriferum, cauticola, spurium...

83.Estructura formada per anclatge 100.95.3mm i pilastra 50.40.3mm
d'alumini, fixat amb cargols d'acer tractat amb Deltatone o similar

42.Element de Reixeta de RC-LDPE
de substrat i precultivat de
gespa per a cobertes transitables
S 50 de 40kg/m2 de
Zinco o similar. Dimensions: 333x333mm. e: 50mm

84.Perfil tubular rectangular d'alumini 50.50.3mm soldat a pilastra.

74

85.

45.

amb element angular de
Mides: 250x300 mm. e: 50mm.

46.Embellidor de xapa d'acer galvanitzat
Desplegament: 300mm. e:1mm

72

11 10

9

de Zinco o similar.
de Zinco o similar.

47.Placa de ciment revestida amb fibre de vidre per una cara
Aquapanel de 12,5mm de gruix cargolada a estructura
autoportant de knauf o similar.

8

48.Estructura
autoportant d'acer galvanitzat composada per
canals horitzontals i muntants verticals de 75mm i 0,6mm de gruix
cada 600mm, fixats
a l'estructura, amb bandes
49.Placa de

15 14 13 12 11 10

9

8

6

5

4

3

2

Standard (A) de 12,5mm de gruix cargolada a

de fusta de
fixada amb cargol
2120.50.22mm. Tractament als raigs UV i la

86.Barana de

44. Canaleta recoberta d'acer galvanitzat amb reixeta transitable de
33x11mm i element de
d'aigua amb brida adhesiva PE de

73

tractat amb sals hidrosolubles CCB
al mur de
Cantell:

40. Capa de substrat mineral Zincoterra Sedum per a ajardinaments
extensius de Zinco o similar. e: 70mm

43. Suport per a empentes format per perfil angular TRP 140 d'acer
inoxidable,
a la
amb perforacions per al pas de l'aigua de

50

67 68 30

75. Fals sostre de lames de
Moso formades per cinc capes
contraxapades i impregnades amb un retardant de
fixades a rails laterals d'alumini, en color alaska de Tuka Bamboo o
similar. Mides: 30.30mm.

33. Capa de

38. Capa de substrat mineral inferior Zincolit Plus per a ajardinaments
intensius de Zinco o similar. e: 150mm

47

format per tarima tricapa massissa de
amb 4mm de
capa de desgast de premsat de tires de
de gran duresa,
encadellada per les 4 cares, color Alaska de Tuka Bamboo,
sobre
adhesiva d'escuma de
d'e:3mm.
Acabat mate oliat amb
UV BONA NATURALE (especial alt

a la placa

de granulat de suro aglomerat negre 100% natural,
aglutinat per la
resina natural (suberina) de Socyr o similar.
Densitat 120kg/m3. Conductivitat
0,035kcal.m/m2Chr.
< 3%.
plaques: 2000mm x 600mm.
e:60mm

30.

70

interior fixe o practicable formada per placa de resines
termoendurides amb una capa superficial de melanina amb gran
a l'impacte amb acabat
en color blau prusia o
vermell
de Trespa o similar i e: 13mm; fixats

72. Estructura escala d'obra de
amb peces
eco-clinker de mides 250.115.40mm de Piera o similar.
a la
> 40 N/mm 2. Morter eco-compatible de cal natural
pura NHL 3.5 Biocalcemuro, altament transpirable, de Kerakoll o
similar.

27.Placa alveolar de
pretensat tipus C de 25cm de cantell amb
junta superior oberta, amplades de 40-60-80-120cm,d'Hormipresa o
similar. Llum
10m.
al foc: REI 120.

69

Diamant (tipus DFH2I) d'alta
i
de 12,5mm de gruix cargolada a

66.Estructura
autoportant d'acer galvanitzat composada per
mestres
60/27/0,6mm de gruix cada 1200mm, suspeses
del forjat amb penjadors combinats cada 900mm, i mestres
60/27/0,6mm de gruix cada 4500mm fixades
perpendicularment a les
empalmaments en
creu, amb bandes
sota els perfils perimetrals de knauf o
similar.

21.Mur de
en massa compost per ciment blanc i terres del lloc
tamisades. Base:1250mm. Cap:500 mm.
3300mmAngle

56 49 71 66

composat per fibres d'abet i aglomerants naturals
CELENIT de 15kg/m2 de Socyr o similar. Ample plaques: 600mm.
e:40mm

65.Placa de

17 72 73 74

6

per tauler de fusta laminada amb
a estructura i tractada amb
resistent a l'aigua de PNZ. Mides:

68. Adhesiu eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5 Biocalce
Adhesiu Flex de Kerakoll o similar. 1/6. e: 10mm

de granulat de suro aglomerat negre 100% natural,
aglutinat per la
resina natural (suberina) de Socyr o similar.
Densitat 120kg/m3. Conductivitat
0,035kcal.m/m2Chr.

ESCALA

format per rastrells de fusta
a suports universals. Mides:

18. Armadura per a
Murfor RND recoberta amb una capa de
resina epoxi (especial per a humitats)
cada 400mm de
Bekaert o similar. Ample: 200mm. Longitud: 3050mm. e: 3mm

20.

1.20

tractat amb sals hidrosolubles CCB
a marc estructural. Mides: 40.40mm

67.Paviment de rajola
premsada en sec, color fum, de
200.200.8mm de Vives
o similar, amb junta de 2mm de
morter eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5 Biocalce Junta
de Kerakoll o similar, en color blanc.

19. Dintell per a obertures format per perfil tubular rectangular
300.200.0'8mm d'acer laminat en calent soldat a pletina d'acer
490.0'8mm.

15 14 13 12 11 10

del

i color gris, amb junta enfonsada d'e: 10mm de Piera o similar.
a la
> 40 N/mm 2. Morter eco-compatible
de cal natural pura NHL 3.5 Biocalcemuro, altament transpirable,
color cendra, de Kerakoll o similar. Gruix total: 490mm.

8

E SCALA

57.Lama de fusta de
clipada amb el sistema
d'Exterpark o
similar i amb tractament de
en base de dissolvents

14. Tauler contraxapat de fusta fixat amb claus als rastrells. e:15mm

56

estirenada

58. Clip PM d'acer inoxidable en forma d'omega amb ales horitzontals
formada per malla electrosoldada de
de 0'07m3/m2 de
HA 25/P/10/I.

7. Element flexible per a permetre les
composat
per placa de granulat de suro aglomerat negre 100% natural,
aglutinat per la
resina natural (suberina) de Socyr o similar.
Densitat 120kg/m3. e:30mm

85

natural, amb
de

c/20cm i

reciclat adapat Poliblock GRA 35 de mides
de 18KN/m2 de Mondia o

6. Capa de
c/20cm i una
e:50mm

84

solar exterior formada per cortina 100%
guies i caixa d'alumini
motoritzada per
Louverdrape o similar.

amb peces

a xapa i amb

al perfil tubular.
de fongs amb

eco-clinker de mides

i color gris, amb junta enfonsada d'e: 10mm de Piera o similar.
Morter eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5 Biocalcemuro,
color cendra, de Kerakoll o similar. Gruix total: 250mm.
87.Remat barana amb
250.115.40mm. Pendent: 5%

eco-clinker massisa de mides

88. Suport regulable de
reciclat amb
mineral amb suplement de rosca cada 400mm.
d'Exterpark o similar.

de
28/31 + 10

89.Rastrell de fusta de
del
tractat amb sals hidrosolubles CCB
en autoclau clipat sobre suport d'Exterpark o similar. Mides:
3600.50.38mm c/400mm
90. Tarima de fusta de
clipada amb el sistema
d'Exterpark o
similar i amb tractament de
en base de dissolvents
91.

impermeabilitzant

de

autoendurible

1
50.Estructura
autoportant d'acer galvanitzat composada per
canals horitzontals i muntants verticals de 48mm i 0,6mm de gruix
cada 600mm, fixats
a l'estructura, amb bandes

92.Paviment exterior de
semisec premsat en color ocre model
Ada d'Escofet o similar. e: 100mm

E
E
ARQUITECTURA

93. Capa de sorra. e: 50mm

PLANTA

51.Premarc superior fusteria i base de suport per al tancament exterior
compost per perfil tubular rectangular d'acer laminat en calent
140.60.5mm soldat a planxa d'acer 180.5mm.

94. Canaleta recoberta d'acer galvanitzat amb reixeta transitable de
33x11mm i element de
d'aigua amb brida adhesiva PE de

52.Premarc inferior fusteria exterior de fusta de del
150.100mm,
fixada a la solera i tractada amb un fons impregnador
resistent a l'aigua de PNZ.

95. Sistema de
registrable, per

53.Fusteria exterior corredera sistema IV68
format per 4 fulles,
dues fulles correderes i una fixa, en fusta
laminada, bastidor
inferior d'alumini
anoditzat amb ruptures de ponts
i
embutida a nivell del paviment,
de tres barres, mecanisme de
lliscament amb carro elevador 300kg,
acabat bronze,
tapajuntes 70.15mm, de
Clavero.
fulles: 89.68mm i
marc 180.43mm. Tractament de la fusta als raigs UV i la
de
fongs amb oli de Bangkirai incolor
de PNZ. Mides forat:
8400.2600mm. Mides fulles: 2076.2550mm. Permeabilitat a l'aire: 4

96. Safata

54.Envidrament format per un doble vidre laminat amb cambra d'aire
4/12/3+3 composats per vidres SGG Planilux, incolor i transparent,
amb factor solar de 0.75 i juntes
de
de Saint

100.
de
amb sistema up/down amb
fluorescent de 35W Mini Light Air d'Iguzzini o similar.

97. Safata
paviment.

ESTRUCTURA

Climaboard,
de
de calor directament a partir de parets
perforada de PVC 60x200mm fixada a paret
perforada de PVC 60x150mm recolzada sobre el

C

98. Sistema de reg subterrani localitzat Hidrotrofic de Socyr o simlar, de
baix consum i manteniment
99.Projector de llum d'accent empotrable
fluorescent de 28W IN30 / IN60 d'Iguzzini o similar.
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