
PAVIMENT EXTERIOR
01_SANEJAMENT_Canal PVC evacuació aigües pluvials plaça d=30cm

02_ACABAT_Reixa drenatge de fosa 1 x 0,2m 

03_ACABAT_Paviment plaça_Formigó blanc abocat amb junta de llautó. Coeficient vessament 0,7.

04_SANEJAMENT_Capa de sorres compactades 4cm

05_SANEJAMENT_Capa de graves 10cm

06_TERRENY

TANCAMENT 1
07_IMPERMEABILITZANT_ Làmina adherida a solera de polietilè 2mm fixada mitjançant cola.

08_FAÇANA_ Premarc d´alumini 12 x 0,8cm anoditzat satinat amb ruptura de pont tèrmic.

09_ESTANQUEITAT_ Junta de sellat elàstica.

10_FAÇANA_ Tancament de doble fulla (2portes corredres). Vidre (4+12+8mm) amb càmara d´aire 

estanca.

FORJAT PLANTA BAIXA
11_ACABAT_ Paviment flotant amb llosa de formigó prefabricada 4cm gruix 1,4 x 1,2m

12_AÏLLAMENT TÈRMIC_ Mitjançant planxes rígides de 5cm de gruix.

13_SOLERA_ armada de formigó en massa abocat i vibrat drectament sobre la làmina

impermeabilitzant e=15cm

14_ESTRUCTURA_Projecció perfil pilar HEB 400 sobre placa metàlica unió ríditzada soldada mit-

jançant cartel.les amb soldadura. 

15_SANEJAMENT_ Blocs de formigó 20 x 20cm sobre cimentació correguda.

16_FONAMENTACIÓ_ Riostra 80 x 90cm. Sabates 2,4 x 0,9 m

17_ SANEJAMENT_ Formigó de neteja e=10cm

TANCAMENT 2
18_ESTANQUEÏTAT_ Xapa d´alumini galvanitzada e=2mm  fixada mecànicament a placa GRC amb 

junta de sellat elàstica.

19_FAÇANA_ Tancament de doble fulla (abatible). Vidre (4+12+8mm) amb càmara d´aire estanca. 

Fusteria amb tall de pont tèrmic. 

20_FAÇANA_ Panells GRC modulats 1x1,8m col.locats mecànicament mitjançant travessers fixats 

entre pilars.

21_ESTRUCTURA FAÇANA_ Perfil L de 10x10cm e=8mm,per fixació mecànica de fusteries d´alumini 

fixades entre pilars.

22_ACABAT_ Aplacat de cartró guix, premarc sistema Pladur.

FORJAT PLANTA INTERMITJA 1
23_ACABAT_Paviment de fusta industrial encolat driectament sobre làmina acústica autoadhesiva.

24_ESTRUCTURA_ Forjat col.laborant h=12mm

25_ESTRUCTURA_ Bigueta perfil IPE 300 amb nus rígiditzat, soldada entre pilars. 

26_ESTRUCTURA_ Perfil C de 300  soldat a voladiu, per la fixació mecànica de panells acústics lleu-

gers.

27_ACÚSTICA_ Panell acústic REITER  aplacat fixació mecànica a premarcs d´alumini.

28_SUBESTRUCTURA_Premarc d´alumini 80 x 50cm fixat mecànicament a perfil d´acer C.

29_Projecció panell acústIc mobil bidireccional amb guies pel fals sostre.

30_SUBESTRUCTURA_ Guies fals sostre fixades mecànicament a forjat col.laborant.

31_ACABAT_ Fals sostre de cartró guix. Permet instal.lacions elèctriques.

TANCAMENT 3
32_FAÇANA_ Tancament de doble fulla (fixe). Vidre semitransparent (4+12+8mm) amb càmara d´aire 

estanca. Fusteria amb tall de pont tèrmic.

SOSTRE PLANTA BAIXA
33_ACABAT_ Aplacat cartró guix,sitema Pladur.

34_SUBESTRUCTURA_ Perfil tancat amb muntants, fixat amb soldadura a estructura principal

35_ACÚSTICA_ Panell acústic fixe aplacat.

36_ACÚSTICA_Panell acústic mòbil pivotant fixat mecànicament a subestructura.

37_ACÚSTICA_ Conducte de climatització penjat del forjat col.laborant, sistema antivibracions. 

38_ACÚSTICA_ Fals sostre de cartró guix acabat amb junta elàstica . Permet instal.lacions de focos 

de llum i conductes climatització.

39_Il.lUMINACIÓ_ Focus móbils a distància.

TANCAMENT 4
40_FAÇANA_ Tancament de doble fulla (correder). Vidre transparent (4+12+8mm) amb càmara d´aire 

estanca. Fusteria premarc arrasada a pilars.

BARANA
41_FAÇANA_ Panell GRC modulat 2x1,8m amb cantonada 45cm predisenyada en L, col.locats mecà-

nicament mitjançant travessers fixats a blocs de fomrigó.

 

42_ETANQUEÏTAT_ Xapa acert galvanitzat 2mm amb junta sellada. 

43_SUBESTRUCTURA_ Blocs de formigo de 20x20cm.

COBERTA
44_SUBESTRUCTURA_ Peus de regulables PVC de 15cm de radi recolzats directament sobre làmina 

de separació.

45_ACABAT_ Paviment de pedra artífical de 4cm de gruix registrable.

46_ESTANQUEÏTAT_ Junta de sellat elàstic entre xapa alumini i capa separadora.

47_CAPA SEPARADORA: terram 500 antiadherent i antipunxonament de Polipropilè amb una resistèn-

cia al punxonament de 525 N, col.locada flotant i amb un solapament de 10cm mínim.

48_ AÏLLAMENT TÈRMIC_ Aïllament tèrmic mitjançant planxes rígides de polestirè de 80mm de gruix, 

amb una conductivitat tèrmica de 0.034 w/m.k, i fixat mecànicament.

49_ CAPA IMPERMEABLITZACIÓ_ Entrega de làmina impermeabilitzant morterplas, d´elevat punt de 

fusió, amb armadura de feltre de poliester (fp) i acabat de film termofusible per les dos cares soldada 

amb el formigó cel.lular.

50_ PENDENTS_ Formigó cel.lular sense àrids, de densitat 300kg/m3, de 5cm de gruix mitja, pendent  

transversal mínim 1% - longitudinal 2%.

51_ BONERA_ Projecció de la bonera metàlica amb tapa de diàmetre 63mm col.locada amb fixació 

mecànica. Soldar capa separadora per garantir estanqueitat.
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FAçANA NORd-OEST E:1/20

SISTEMA PANELLS ACÚSTICS MULTI_dIRECCIONALS 

SISTEMA PANELLS GRC

ACABAT GRANULAT
GRIS FOSC

CARRIL DE SUBJECCIÓ

POLIESTIRÈ EXPANDIT e=80mm

GRC PROJECTAT


