
PISCINA DE LA COBERTA

bastidor d’acer galvanitzat 80.50.5 amb anclatges

tarima de fusta hidrofuga registrable

GRC sandwich e=10cm de trobada amb coberta

mimbell d’acer galvanitzat e=2mm fixat mecànicament

cobertura de graves e mitjà=10cm

aïllant polistirØ extruit e=6cm

capa separadora

doble tela asfàltica, totalment adherides entre elles amb imprimació prŁvia asfàltica

formació de pendents amb formigó alleugerit

llosa massissa de formigó

montant inferior per a fusteria tipus lumeal d’alumini lacat

terra radiant e=15cm amb acabat de moqueta color cru

forjat llosa de formigó massissa e=25cm

COBERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE

ACABATS INTERIORS

cel ras de cartró guix amb estructura de penjament

aïllant de llana de roca e=6cm

cambra d’aire amb pas d’instal•lacions

tarima de fusta clara sobre terra radiant e=15cm

reforç del forjat existent e=5cm amb malla electrosoldada i connectors de clavat en fred

forjat existent de biguetes metàl•liques i revoltons ceràmis h=20cm

ENTREGA TERCER PIS

llosa massissa amb acabat aparent

perfileria metàl•lica per a construcció de tarima i escala, acabat amb fusta 

acabat amb cartró guix pintat de blanc

ESTRUCTURA metàl•lica IPE550

pas d’instal•lacions

terra radiant amb acabat de fusta clara (vestíbul apartaments-zona pœblica)

llosa massissa de formigó armat e=25cm

(en cas contrari, la fàbrica es deixa aparent)
trasdossat del mur exhistent en cambres humides i quan Øs encessaria aïllament

ACABATS INTERIORS

metàl•liques e=3mm soldades
massissat del forat de l’escala amb pletines 

gelosia metàl•lica existent h=80cm

estructura de penjament del cel ras

aïllant de llana de roca e=6cm

cel ras de guix pintat blanc

Nou forjat sanitari amb cassetons

pavimentació fidel a l’original

encepat de formigó armat 1.2x0.65m

taladros de Ø20mm l=1,65cm cada 20cm

micropiloti tipus TITAN ISCHEBEK 73/53

ENCEPAT I PLANTA BAIXA
sabata existent de pedra 1x1.2m

espai per a instal•lacions

subestructura piscina

canal desbordament

del vas inferior
impermeabilització 

vas de la piscina

tarima de fusta hidrofuga registrable

subestructura piscina

canal desbordament

tarima de fusta per a exterior

formació de pendents+capa impermeable

premarc d’alumini lacat

fusteria tipus TECHNAL d’alumini

segellat amb neoprØ

ENTREGA FORJAT PRIMER PIS

junta del paviment

secció transversal cosntructiva preexistŁncia
1:15

esquema intervenció
1:150

embolcall tŁrmic

reforç de les bigues existents

pas d’instal•lacions

espai calefactat

dispositiu LED d’il•luminació

apeuament amb eprfils metàl•lics units per travessers

acabat amb xapa vista 

forjat de xapa col•laborant etotal=12cm exapa=7mm

impermeabilització de la junta amb tolerància al moviment
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