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DETALL 10 DETALL 11

DETALL 12

TANCAMENT FAÇANA TALLER
EXTERIOR / maó ceràmic 29x14x9 / cambra d'aire / llana de roca / maó
ceràmic / INTERIOR.
Els pilars s'introdueixen a la façana trencant la línia de maons interior
(banda elàstica)

TANCAMENT GELOSIA
EXTERIOR / gelosia de peces ceràmiques / jardí vertical / vidre de
protecció / INTERIOR.

TANCAMENT FAÇANA EXTERIOR PATI
EXTERIOR / maó ceràmic 29x14x9 / cambra d'aire / placa de cartró guix /
muntants cada 40cm - llana de roca / placa de cartró guix / INTERIOR.

ENVÀ INTERIOR
INTERIOR / doble placa de cartró guix / muntants cada 40cm - llana de
roca /doble placa de cartró guix / INTERIOR.

ENVÀ INTERIOR ZONA HUMIDA
INTERIOR / doble placa de cartró guix / muntants cada 40cm - llana de
roca /doble placa de cartró guix / revestiment ceràmic / INTERIOR.
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DETALL BUNERA COBERTES PLANES
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C01 F_FONAMENTS
FI_FONAMENTACIÓ INTERIOR

01 mur pantalla de formigó armat de 60cm 
d'amplada realitzat insitu amb encofrat de
terres.

02 armat del mur pantalla
03 juntes de formigonat rugoses, netes i
   humitejades abans de formigonar el forjat
04 biga de coronació

05 formigó de neteja
06 armadura inferior
07 armadura superior
08 encepat

FE_FONAMENTACIÓ EXTERIOR

01 base de morter generador de pendents
02 conducte de drenatge
03 replé de grava granular gruixuda

04 replé de grava granular prima

05 capa de punxonament geotèxtil

06 làmina impermeabilitzant autoprotegida

P_PAVIMENTS
PI_PAVIMENTS INTERIORS

01 aillant tèrmic de poliestiré extrusionat e= 35mm

02 capa d'anivellació de morter alleugerit
autonivellant  e= 30mm
03 aplacat de peces de terrazo de 50x50x2,5cm

PE_PAVIMENTS EXTERIORS

01 formigó cel·lular de formació de pemdents 1,5%

02 aillant de poliestiré extrusionat

03 làmina impermeabilitzant

04 capa geotèxtil
05 plot regulable
06 paviment de peces de terrazo de 50x50x2,5cm
07 capa compactada de terres e= 20cm
08 paviment de panot de 20x20cm
09 embornal perimetral de recollida d'aigües
   pluvials

T_TANCAMENTS
TI_TANCAMENTS INTERIORS

01 estructura de suport cartró guix anclada i amb
   junta de fieltre canal=75mm/muntant=70mm cada
   40cm
02 aillament tèrmic
03 fusteria de contraxapat de fusta per la porta
04 estructura metàl·lica de suport del cel-ras collada
   al forjat

05 placa de cartró guix amb acabat pintat  e=13mm

06 aillament tèrmic

07 maó perforat de 29x14x9cm amb junta de morter
de 10mm
TE_TANCAMENTS EXTERIORS

01 maó perforat de 29x14x9cm amb junta de morter
  de 10mm
02 cambra d'aire
03 aillament tèrmic e= 35mm
04 vidre laminat 4+4/CA12mm/vidre laminat 3+3
05 premarc fusterioes d'alumini amb ruptira de pont

   tèrmic

06 protecció solar. lames verticals

07 armadura de tendel d'acer galvanitzat (fixació)

08 perfil metàl·lic en L per a subjecció de la fulla
   exterior de la façana

C_COBERTA
01 xapa d'acer galvanitzat de remat col·locada sobre
   base de morter
02 làmina impermeable

03 làmina geotèxtil de poliestiré

04 panells sandwich ambb aïllament tèrmic de

   poliestiré extrudit

05 rastrells metàl·lics verticals i horitzontals

06 teules ceràmiques planes fixades mecànicament

07 canaló de PVC per a recollida d'aigua

08 formigó de pendents
09 fieltre separadors
10 aillament (poliestirè extrudit)

E_ESTRUCTURA
01 forjat de llosa massisa de formigí armat e= 30cm

02 projecció pilar formigó armat 50x50cm

03 projecció pilar formigó armat 50x40cm

04 projecció pilar formigó armat 50x30cm �

I_INSTAL·LACIONS
01 conductes d'aire
02 tuberies d'aigua
03 fan-coil
�


