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ESTRUCTURA

Formigó de neteja e=10cm1 

Sabata de fonamentació de murets de forjat sanitari 100x70cm2 

Muret de formigó armat e=30cm3 

Imprimació bituminosa trasdós de mur4 

Junta de formigonat5 

Formigó de neteja sobre terreny compactat e=10cm6 

Peces de tancament lateral adaptables7 

Mòduls cassetons de plàs! c de polipropilè reciclat per a formació d’espai airejat 8 
per forjat sanitari H=70cm.

Capa de compressió e=5cm9 

INTERIOR:

Morter de perlita de ciment capa regularitzadora. e=4cm10 

Paviment con! nu de microciment, doble capa 3+2, primera capa amb malla de 11 
fi bra de vidre i segona capa d’acabat.

Aplicació de sellador 1 capa de sellador tapaporus i 2 capes de sellador de poliu-12 
retà bicomponent

EXTERIOR-BALCÓ

FORJAT

Llosa massissa de formigó armat e=30cm13 

Forjat unidireccional amb cassetons ceràmics e=25+5cm14 

SUPORT

Formigó o morter d’àrids lleugers per formació de pendents (1-5%)15 

IMPERMEABLILITZACIÓ

Imprimació bituminosa ,emulsió asfàl! ca pastosa. Lamina bituminosa amb arma-16 
dura de fi bra de vidre i acabada amb fi lm de polie! lè ambdues cares ( 3kg/m2)

AILLAMENT

Placa rígida de polies! rè extrudit, plaques encadellades (35kg/m3)17 

SUPORT

Entarimat de fusta de pi, de 70x40mm clavat mecànicament sobre làmina. Sis-18 
tema de fi xació amb lamines de neoprè(sistema an! punxament)  entre cargol i 
fusta en cada perforació.

PAVIMENT

Llistons de fusta massissa de roure amb tractament per exterior a base de lasure 19 
a base d’aigua, fi xats mecànicament.

SISTEMA BARANA

Muntants tubulars circulars d’acer inox  de D=4cm amb travessers  de  tub circu-20 
lar. Model Naturali de Q railing o similar.

Passamans de fusta tractat per exterior. Sistema de curvatura de passamà de Q-21 
railing o similar. Diàmetre 80mm

FAÇANA EXTERIOR TERRASSES.

SUPORT

Muntants de fusta de pi de 30x40cm amb tractament autoclau col·locats ver! cal-22 
ment cada 40cm  i fi xats mecànicament.

ACABAT

Llistons de fusta massissa de roure amb tractament per exterior a base de lasure 23 
a base d’aigua, fi xats mecanicament.

Trencaaigües amb xapa d’acer galvanitzat doblegada i fi xada mecànicament. 24 
e=2mm.

FAÇANA  FUSTA

ACABAT:

Llistons de fusta massissa de roure amb tractament per exterior a base de lasure 25 
a base d’aigua, fi xats mecànicament

Càmera d’aire amb travessers de fusta de pi amb tractament autoclau de 30x50 26 
col·locats ver! calment cada 40 cm i fi xats mecànicament 

SUPORT:

Panell de MDF(Tauler de densitat mitja) e=24mm. Fixat mecànicament.27 

Entramat de fusta de pi de 120x100mm28 

AILLAMENT:

Feltres de llana de roca (60-70kg/cm3) amb làmina d’alumini de protecció 29 
e=120mm (conduc! vitat 0,038)

REVESTIMENT INTERIOR:

Placa de PYC (Placa de cartó-guix) e=12,5mm. Fixada mecànicament30 

Barrera de vapor amb làmina Intelo wg o similar31 

TRASDOSAT INTERIOR

Canal d acer galvanitzat de 48mm32 

Aïllament amb llana de roca (60-70 kg/cm3)33 

Doble placa PYC  e =12,5mm34 

COBERTA INVERTIDA AJARDINADA

Armadura d’ampit de coberta35 

Bloc de morter de ciment foradat de 400x200x200 massissat amb morter ciment36 

Lamina impermeable37 

Planxa de remat d’acer inox doblegada i fi xada mecànicament38 

FORJAT

Forjat unidireccional amb cassetons ceràmics i biguetes de gelosia e=25+539 

SUPORT

Formigó o morter d’àrids lleugers per formació de pendents (1-5%)40 

IMPERMEABLILITZACIÓ

Imprimació bituminosa ,emulsió asfàl! ca pastosa. Làmina bituminosa 41 
amb armadura de fi bra de vidre i acabada amb fi lm de polie! lè amb-
dues cares ( 3kg/m2)

CAPA SEPARADORA

Feltre sintè! c  geotèx! l de polièster (150-200g/m2)42 

CAPA DRENANT

Làmina de polie! lè rígid amb cubitells43 

CAPA SEPARADORA(fi ltrant i an! punxament)

Feltre sintè! c geotèx! l de polièster (150-200g/m2) amb tractament 44 
an! arrels

CAPA DE PROTECCIÓ

Sub-base de sorra e=3mm45 

Substrat per terra vegetal  e=10cm per a sèdum tapitzant (sistema 46 
intensiu)

Vegetació autòctona ! pus Sèdum 47 

Cordons perimetrals de gaves48 

Grava de cantos rodats amb espessor mínim de 5cm.49 

Llistó de fusta amb tractament per exterior (separador terra vegetal 50 
–graves)Lamina geotèx! l en ambdues cares.

SISTEMA BARANA

Sistema de fi xació de barana sense perforació de làmina impermeabi-51 
litzant. Sistema d’anclatge fi xat a plaques de cubitells.

FUSTERIES

Fusteria prac! cable de fusta amb fusteries de fusta laminada  amb 52 
aplicació de lasure en base d’aigua.

Vidre doble amb Cámara 4/12/4 baix emissiu53 

Guia de cor! na per sistema enfosquiment i tamitzador de llum54 

IINTERIORS:

CEL RAS

Fals sostre suspès amb aïllament fono absorbent ,plaques de PYC mi-55 
croperforades

Subestructura de suport d’acer galvanitzat56 

Fals sostre trasdossat a forjat superior amb aillament fonoabsorbent, 57 
plaques de PYC.

Canal d’acer galvanitzat58 

PARTICIONS DIVISORIES

Doble placa de PYC e=12,5mm59 

Doble Canal d’acer galbanitzat e=48mm60 

Feltres de llana de roca e=40mm61 

Junta elàs! ca de neopré per evitar vibracions62 

PAVIMENT

Aillament  acus! c a soroll d’impacte e=3cm63 

Paviment con! nu de microciment, doble capa 3+2cm, Primera capa 64 
amb malla de fi bra de vidre  i segona capa d’acabat. Aplicació de se-
llador 1 capa de sellador tapaporus i 2 capes de sellador de poliuretà 
bicomponent

FAÇANA PATI INTERIOR

SUPORT

Muntants de fusta de pi de 30x40cm amb tractament autoclau col-65 
locats ver! calment cada 40cm  i fi xats mecànicament.

AILLAMENT

Feltres de llana de roca e=40mm66 

ACABAT

Llistons de fusta massissa de roure amb tractament per exterior a base 67 
de lasure a base d’aigua, fi xats mecànicament.

INSTALACIONS

Safata de distribució de cables amb tapa i divisió per l’ instal·lació 83 
d’electricitat-veu i dades

Conductes de distribució d’abastament d’aigua84 

Conducte principal de distribució d’aire. Muntat insitu amb acabat 85 
d’alumini per reduir el fregament de l’aire i l’abrasió.

VENTILACIÓ FORJAT SANITARI

Tub de PVC de Ø80mm embegut en el muret de formigó i col·locat 86 
cada 4 metres amb una reixa exterior d’acer inox dotada de malla 
an! insectes

Tub de PVC Ø100mm87 

Col·lector de PE corrugat 88 

Arqueta de formigó en girs i peu de baixant89 

Formigó de neteja90 

SOLERA ZONA DE SERVEIS

Base drenant e=30cm 91 

Formigó armat e=20cm92 

Paviment con! nu de microciment, doble capa 3+2cm, Primera capa 93 
amb malla de fi bra de vidre  i segona capa d’acabat. Aplicació de se-
llador 1 capa de sellador tapaporus i 2 capes de sellador de poliuretà 
bicomponent
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