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VOLADIU
01_ACABAT _ Barana acer galvanitzat fixada mecànicament a perfils L 10x10

02_AIGÜES_Canaló metàlic fixat a perfil L 1% pendent transversal. Embornal de pro-

tecció a baixant, cada 6 mteres.

03_ACABAT_Paviment flotant registrable de pedra artificial de 90x90x4cm

04_IMPERMEABILITZANT_ Làmina de polietilè 2mm fixada mitjançant cola amb sola-

pament a 15cm.

05_ESTRUCTURA_ Forjat col.laborant transversal h_12cm

06_ESTRUCTURA_ Perfil acer IPE 220 galvanitzat soldat a estuctura principal HEB 450

07_AIGÜES_ Canal recollida aigües terraça.

TANCAMENT 1

08_ACABAT_Paviment interior pedra artificial compacte de 90x90x4cm.

09_SUBESTRUCTURA_ Perfil acer tubular 25x10mm fixació mecànica premarc vidre 

U.

10_AÏLLAMENT TÈRMIC_ Panell rígid de poliestirè extruit e=8cm aplacat a subestruc-

tura d´acer i fixat mecànicament.

11_ESTANQUEÏTAT_Junta de sellat elàstica entre vidre U i plaques de paviment.

 FORJAT

12_AIGÜES_ Canal PVC recollida aigües terraça i coberta, 1% pendent longitudinal.

d=180mm.

13_SUBESTRUCTURA_ Perfil acer tubular 10x10 fixat mecànicament a perfil estructu-

ral HEB 450. Sistema que permet fixar malla metàl.lica a cantonada.

14_ACABAT_ Malla metàl.lica 2cm gruix galvanitzada 1,5x1,5m.

15_SUBESTRUCTURA_ Sistema de travessers penjats del forjat col.laborant, fixació 

mecànica malla metàl.lica inferior.

16_ESTRUCTURA_ Perfil HEB 450 travesser principal encaballada .

17__AÏLLAMENT TÈRMIC_ Panell rígid de poliestirè extruit e=8cm col.locat per sobre 

de subestructura d´alumini penjada de forjat.

18_AÏLLAMENT TÈRMIC_ Jàssera Angelina 450 .

 FORJAT
19_SUBESTRUCTURA_ Perfil acer tubular 10x10mm fixat a muntants de l´encavallada 

principal. Premarc del vidre U.

20_AÏLLAMENT TÈRMIC_ Panell rígid de poliestirè extruit e=8cm aplacat i fixat a fus-

taria d´alumini. 

21_ACABAT_ Xapa acer galvanitzada fixada mecànicament,aplacada a subestructura. 

Junta de sellat per garantir estanqueitat. Fusteria superior amb formació de gotaró. 

TANCAMENT 1 
22_FAÇANA_Tancament de vidre transparent doble fulla (abatible). Vidre (4+12+4mm) 

amb càmara d´aire estanca. Permet ventilació als tallers.

23__ESTANQUEÏTAT_ Junta de sellat amb formació de goteró de xapa d´acer galva-

nitzada.

24_FAÇANA_Tancament de vidre transparent doble fulla (fixe). Vidre (4+12+4mm) amb 

càmara d´aire estanca.

25_ESTRUCTURA_Projecció muntant principal de l´encavallada.

COBERTA 

26_ACABAT_ Xapa acer galvanitzada fixada amb solapament. 

27_CAPA SEPARADORA: terram 500 antiadherent i antipunxonament de Polipropilè 

amb una resistència al punxonament de 525 N, col.locada flotant i amb un solapament 

de 10cm mínim.

28_ 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.

29_CAPA IMPERMEABLITZACIÓ_ Entrega de làmina impermeabilitzant morterplas, 

d´elevat punt de fusió, amb armadura de feltre de poliester (fp) i acabat de film termo-

fusible per les dos cares soldada amb el formigó cel.lular.

30_ PENDENTS_ Formigó cel.lular sense àrids, de densitat 300kg/m3, de 5cm de gruix 

mitja, pendent  transversal mínim 1% - longitudinal 2%

31_ACABAT_ Malla metàl.lica 2cm gruix galvanitzada 1,5x1,5m.

32_ESTRUCTURA_Forjat col.laborant 6+6.

33_SUBESTRUCTURA_Perfils d´alumini galvanitzat penjats del forjat collaborant. Sub-

jecció mecànica malla metàl.lica.

34_ESTRUCTURA_Perfill L 10x10cm. 

TANCAMENT

35_FAÇANA_Tancament doble Vidre U amb càmara d´aire. Transmissió llum 60%. Am-

ple 2620mm. Transmissió tèrmica, 3W/(m2k).

36_IL.LUMINACIÓ_Perfil alumini amb instal.lació de llums led. 

37_TANCAMENT INTERIOR_ Portes corredisses de policarbonat translúcid.

38_ACABAT_Reixeta metàlica fixada a fals sostre. Permet entrada i sortida de la clima-

tització.

3. Secció constructiva
FAçANES PONT E:1/20
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