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Detall en alçat de façana interior    E:1/50

Secció A-A' Detall Façana B

E:1/20

Detall en prespectiva de la barana
Detall inferior barana

Detall superior barana

B

COBERTA (C)

C01_Muret de formigó HA-25 separador entre coberta i façana

C02_Llosa Filtron amb base de 5cm de Poliestirè extruït

C03_Suport regulable de llosa Filtron

C04_Capa separadora i antipuntxant Geotextil 150g/m²

C05_Capa d'aïllament tèrmic a base de poliestirè extruït de 5cm de gruix

C06_Barrera de vapor: Làmina impermeable EPDM tipus Rhenefol CG

C07_Paviment de tarima de composite per exterior imitació fusta de roure

ESTRUCTURA (E)

E01_Biga perimetral de formigó armat. Formigó HA-25 i acer B500S

E02_Forjat sandwich de formigó HA-25 de 35cm d'espessor

E03_Nervi forjat sandwich de 20 cm d'espessor amb barres d'acer B500S de Ø variable

E04_Cassetó no recuperable de porexpan de 80/80/20 cm

E05_Armadures d'acer B500S de Ø variable

E06_Voladiu en llosa de formigó armat de formigó HA-25 i d'acer B500S de 200x20 cm

FONAMENTACIÓ (FO)

FO01_Solera de formigó H-150 Kg/m² de 15cm d'espessor

FO02_Malla d'acer B500s de 15x15 cm i Ø6 mm

FO03_Barrera de vapor: Làmia impermeable EPDM tipus Rhenefol CG

FO04_Capa de pedra de 15cm d'espessor

FO05_Pintura acabament del pàrquing

FO06_Junta de Neoprè de 2 cm d'espessor

FO07_Sabata de formigó armat de formigó HA-25 i acer B500S

FO08_Separadors de fusta entre l'estructura d'acer i el fons de la sabata

FO09_Formigó pobre de neteja de la sabata

FO10_Morter de suport de tub de drenatge

FO11_Tub Geodreno de drenatge de Ø110

FO12_Membrana Geotextil

FO13_Làmina drenant i separadora de PVC

FO14_Barrera de vapor: Capa de pintura asfàltica

FO15_Armadures d'acer B500S d'ancalament entre sabata i mur de contenció

FO16_Capa de grava de grans de gran diàmetre

FO17_Mur de contenció de formigó armat de 40cm d'espessor

FO18_Armadura d'acer del mur de contenció de Ø variable. Acer B500S

FO19_Capa de grava de grans de petit diàmetre

FO20_Capa de sorra

FO21_Capa de 15cm de formigó HA-25 d'anivellament i de formació de pendents.

FO22_Paviment de panots de formigó per exterior

FAÇANA (FA)

FA01_Xapa plegada d'alumini de 0,8cm d'espessor per als remats

FA02_Panells de poliestirè extruït de 5cm de gruix per a l'aïllament tèrmic

FA03_Xapa plegada d'alumini de 15mm d'espessor com a fronal de passarel·la

FA04_Xapa plegada d'alumini de 15mm d'espessor com a part posterior de passarel·la

FA05_Suport de les peces d'acer estructurals de la passarel·la anclat amb tacs químics

           al forjat

FA06_Peces trapezoidals d'acer inoxidable com a estructura de passarel·la exterior

FA07_Perfil en forma d'L d'acer inoxidable com a premarc de fusteries

FA08_Xapa plegada d'alumini de 1,5cm d'espessor com a lama horitzontal de protecció

           solar. Color blanc

FA09_Peça d'acer inoxidable en forma d'L d'anclatge entre el muntant i la lama

FA10_Muntant d'acer inoxidable

FA11_Fusteria d'alumini anonitzat amb trencament de pont tèrmic com a tancament de

           façana

FA12_Doble vidre amb càmara d'aire

FA13_Perfil d'acer inoxidable calibrat en forma d'L com a passamà

FA14_Xapa plegada d'alumini de 0,8cm d'espessor per a escupidor d'aigua

FA15_Reixa d'alumini anonitzat com a caminador exterior de passarel·la

FA16_Perfil en forma d'L d'acer inoxidable com a premarc de fusteries

FA17_Acabat de façana ventilada amb panells de ciments i resines armats amb fibres

          de PVA. Panell tipus de 1,2cm de gruix

FA18_Subestructura d'alumini com a suport de panells exteriors

FA19_Panell de cartró guix com a acabat interior del pilar o de façana

FA20_Pilar estructural de formigó armat

ELEMENTS INTERIORS (EI)

EI01_Perfil tubular d'acer com a jàssera de suport del pladur

EI02_Placa de cartró guix de 2cm d'espessor com a fals sostre

EI03_Subestructura de barres d'alumini del fals sostre

EI04_Muntants anclats al forjat i a la subestructura d'alumini com a suports

EI05_Parquet flotant per interiors de 2cm d'espessor

EI06_Suports d'alçada regulable de parquet interior

EI07_Screen enrotllable per a protecció solar amb opacitat del 75%

BARANA (B)

B01_Perfil d'acer inoxidable calibrat en forma d'L com a passamà

B02_Perfil d'acer inoxidable calibrat com a estructura de barana anclat amb tacs

        químics al forjat

B03_Vidre armat de 2cm d'espessor

B04_Perfil d'acer inoxidable calibrat com a tapajuntes del terra flotant

FA21_Perfil d'acer inoxidable en forma de U com a premarc de fusteria

FA22_Acabat exterior de xapa d'alumini de 0,8cm d'espessor
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