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Mòdul d'habitacions

La característica principal del sistema constructiu del mòdul d'habitaions és la prefabricació dels elements
que comformen el conjunt, des de l'estructura general, fins als elements que conformen els paraments i
acabats interiors, de manera que les tasques a realitzar a l'obra es redueixin a l'ensamblatge, en sec, dels
diferents elements.
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FAÇANA

F1. Perfil d'acer UPN 200
F2. Guia mitjançant perfil en c d'acer
F3. Coixinets per a desplaçament horitzontal del protextor solar
F4. Frontissa per a rotació del protector
F5. Perfil tubular d'acer 50x50 e=2mm
F6. Malla d'acer expandit com a filtre solar
F7. Escorreaigües mitjançant xapa plega de zinc e=1mm
F8. Perfil tubular d'acer per a recolzament de guia del sistema 4,5X3cm e=5mm
F9. Fusteria d'alumini anoditzat en acabat natural. Portes corredisses Lumeal de
Technal
F10. Caixa de PVC per a persiana
F11. Xapa d'alumini anoditzat per a recobriment de la caixa de persiana
F12. Persiana d'alumini anoditzat en acabat natural
F13. Barana de platinas d'acer galvanitzat de 4cm i e=1cm i barrots circular de
d=1cm
F14. Fusteria  mur cortina practicable oscil·lant d'alumini anoditzat Technal MX de
contraxapa vertical continua
F15. Aïllament tèrmic recobert de xapa per a les zones opaques de la façana
F16. Perfileria d'alumini anoditzat del sistema d'u-glass amb trencament de pont
tèrmic
F17. Sistema de tancament de vidres u-glass doble amb cambra d'aire
F18. Barana de platina d'acer galvanitzat de 2cm i e=0,5cm i barrots de d=1cm

ACABATS

A1. Vidre transl·lúcid e=1cm
A2. Fusteria d'acer

A3. Tapeta de platina d'acer pintat e=1cm
A4. Perfil tubular d'acer 35X5cm i e=5mm
A5. Porta d'aglomerat i fusta en acabat lacat negre
A6. Perfil omega d'alumini 5X5cm e=1mm
A7. Perfileria metal·lica d'alumini 5X5com e=1mm
A8. Aïllament de llana de roca e=5cm
A9. Placa de cartró guix e=1,5cm acabat amb pintura blanc
A10. Sòcol de DM lacat en blanc e=1cm
A11. Prestatgeries d'aglomerat en acabat de fusta de ... e=4cmm fixades
mecanicament als perfils de l'envà.
A12. Perfil en C d'acer per a subjecció de taulell.
A13. Taulell d'aglomerat en acabat de fusta de ... e=4cm
A14. Perfil en L d'acer fixat mecanicament al forjat
A15. Perfil en L soldat als perfil d'acer
A16. Armari mitjançant planxes de fusta d'aglomerat en acabat fusta de ...fixades
mecànicament als perfils
A17. Fals sostre mitjançant plaques de cartró guix e=1cm
A18. Fusteria de DM lacat en blanc
A19. Porta d'aglomerat amb acabat lacat en blanc
A20. Plaques de cartró guix hidròfug e=1,5cm
A21. Peces ceràmiques de 10X10cm e=0,5cm de morter hidràulic en acabat gris i
junta blanca adherides amb morter cola a la paret.
A22. Rentamans sobre encimera model Khroma de Roca 40X40cm
A23. Aixeta per rentamans encastada a paret model Element de Roca
A24. Columna de dutxa encastada a paret model Element de Roca
A25. Porta de vidre per dutxa e=0,8cm
A26. Encimera de fusta d'aglomerat acabat lacat en blanc e=4cm

A27. Armari de fusta d'aglomerat acabat lacat en blanc
A28. Mirall 110X100cm
A29. Vàter suspès a paret model Khroma de Roca
A30. Capa de morter e=3cm
A31. Paviment de terrazo de gra fi acabat en negre
A32. Platina d'acer, recolzada sobre A4 per a formació de calaix d'instal·lacions
A33. Perfils d'acer en L, fixats al sostre, per a arrisotrament de la platina
horitzontal
A34. Perfils d'acer en L, fixats al sostre, per a fixació de les planxes de fals sostre

ESTRUCTURA

E1. Pilars HEB
E2. Prellosa de formigó de cantell=15cm
E3. Llosa alveolar de formigó cantell=15cm
E4. Formigó per a omplir la prellosa i els nervis entre lloses alveolars
E5. Capa de compressió de formigó e=4cm i mallazo de 20X20 i d=4mm
E6. Planxa d'acer com a encofrat perdut del forjat e=5mm

COBERTA

C1. Formigó lleuger per a formigó de pendents
C2. Làmina separadora de geotextil
C3. Membrana impermeable d'EPDM
C4. Aïllament tèrmic de poliestirè extruït e=5cm d'alta resistència a la compressió
C5. Plots regulables en altura
C6. Lloses de formigó lleuger filtrants
C7. Perfils HEB 100 per a formació de perimetré de coberta
C8. Xapa plegada de zinc


