
      

“It’s kind of fun to do the impossible.”
 WALT DISNEY

DETALLS CONSTRUCTIU AXIONOMETRIA TIPUS
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E Solera

- Pavimentació in-situ de formigó amb juntes insitu cada1000 mm x1000 mm x 50 mm.
- Llit de morter de 50 mm amb el cablejat de calefacció elèctrica radiant insertats en el 
seu interior. Cable calefactor elèctric CTCS250/15. Anclat amb unes guies de col.locacop 
DFAST01 i una potència nominal de 15W ml.
- Aïllant tèrmic poliestirè extruit en plaques 1.2 x 1.8m. Gruix 100 mm. 

F Fonamentació.

- Fonamentació de tipus llosa massisa de formigó 
armat in - situ. e = 700 mm. 
- Llit de grava assentament de la fonamentació. e= 
100mm

G Ventilació

- Reixa de ventilació mecànica de l’edifici. Impulsió a 
nivell de terra i retorn a nivell de sostre.
- Tub de ventilació de secció rectangular amb diame-
tre 450 x 250 mm
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A Coberta Verda

- Vegetació Extensiva
- Substrat vegetal. Composició de sorres i àrids com a suport per la coberta jardí. Amb   
 aquesta capa s’aconsegueix la horitzontalitat de la coberta i el seu gruix oscil.la   
 entre 200 i 250 mm
- Capa geotèxtil. La seva funció és crear una capa antiarrels. 10 mm de gruix.
- Ouera. Facilita el drenatge de l’aigua i protegeix la làmina impermeable d’un possible de-
teriorament físic.
- Doble capa de membrana protectora del aïllant impermeable.
- Aïllant tèrmic poliestirè extruit en plaques 1.2 x 1.8m  . Gruix 100 mm. A l’estar situat a la 
cara exterior de la làmina impermeable hidròfug.
- Làmina impermeable i barrera de vapor. e = 5mm
- Morter de regulació de 50 mm d’espessor amb imprimació asfàltica. Ha de ser compatible 
amb el material de la làmina impermeable que suporta.
- Formigó de pendents. Proporciona la inclinació suficient per poder evacuar les aigües plu-
vials. Pendent mínima del 2%.
- Forjat llosa massissa de formigó armat in-situ. e=500 mm. Amb armadura rodons 200mm  
 de gruix
- Panells Knauf sistema fals sostre suspès amb estructura metàlica. (D112)
- Anclatge Panell Knauf del fals sotstre a la subestructura metàlica. (D112)
- Anclatge suspensió subestructura metàlica D112 a la llosa massissa.
- Subestructura metàlica fixació panells knauf del sostre fals.

B Estructura

- Jàssera de cantell de formigó armat in-situ llum 15 m. Armadura de rodons de 20 mm. 
Recolzament sobre la caixa estructural primera. Armadura de les caixes en espera i lligada 
amb l’armadura de la jàssera.

C Estructura caixes

- Mur de doble fulla de formigó armat. Fulla exterior de formigó autocompactant de 20 cms. 
Encofrat exterior amb serigrafiats en forma de runes vikingues.
- Aïllant tèrmic poliestirè extruit en plaques 1.2 x 1.8m. Gruix 100 mm. 
- Mur de doble fulla de formigó armat. Fulla exterior de formigó autocompactant de 30 cms. 
Aquesta fulla de formigó s’encarregarà de mantenir la inèrcia tèrmica de l’edifici. 

D Forjat

- Forjat de nivell intermig amb:

- Pavimentació in-situ de formigó amb juntes insitu cada1000 mm x1000 mm x 50 mm.
- Llit de morter de 5 mm amb el cablejat de calefacció elèctrica radiant insertats en el 
seu interior. Cable calefactor elèctric CTCS250/15. Anclat amb unes guies de col.locacop 
DFAST01 i una potència nominal de 15W ml.
- Aïllant tèrmic poliestirè extruit en plaques 1.2 x 1.8m. Gruix 100 mm. 
- Forjat llosa massissa de formigó armat in-situ. e=400 mm. Amb armadura rodons 200mm  
 de gruix
- Panells Knauf sistema fals sostre suspès amb estructura metàlica. (D112)
- Anclatge Panell Knauf del fals sotstre a la subestructura metàlica. (D112)
- Anclatge suspensió subestructura metàlica D112 a la llosa massissa.
- Subestructura metàlica fixació panells knauf del sostre fals.


