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LA CONSTRUCCIÓ:
SISTEMES I DETALLS

LLEGENDA DETALLS CONSTRUCTIUS

1. Mur existent de maó massis. emur=60cm.
2. Arrebossat exterior existent.
3. Cartel·la d’acer: Element puntual de suport de les bigues KLH.
3B. Dau de formigó armat de reforç. 600x450x300mm.
4. Cinta elàstica de Neoprè, recolzament forjat KLH. e=3mm.
5. Perfil metàlic C, suport per a forjat KLH. h=250mm
6. Cargol de fixació anclat al mur existent mitjançant morter químic.
7. Paviment balcó exterior: Pedra artificial de e=40mm. bxh= 30x60cm
8. Premarc de fusta massissa de pi.
9. Marc finestra de fusta massissa de pi. U=2,0 (W/m2K)
10. Vidre de doble fulla amb cambra d’aire.
11. Pedestals regulables de suport pel paviment.
12. Morter sec de pendents. 1,5%
13. Membrana asfàltica impermeabilitzant. e=2mm.
14. Làmina de separació. e=0.5mm.
15. Panell aillant termoacústic de Llana mineral resistent per paviment                  
e=40mm.
16. Baixant de PVC evacuador d’aigües pluvials.
17. Col·lector de PVC evacuador d’aigües pluvials.
18. Cel ras: Placa de cartró guix pintada de blanc. e= 12.5mm
19. Element fixació perfils metàlics cel ras amb forjat KLH.
20. Cinta elàstica separadora de Neoprè.
21. Perfil metàlic L de suport entre forjat i plafó KLH vertical.
22. Paviment interior: Rajola ceràica gris amb acabat rugós antilliscant.   
e= 10mm.  bxh= 15x60cm.
23. Làmina de separació de polietilè. e= 0.5mm
24. Panell aillant termoacústic de llana mineral natural resistent per pavi-
ment. e=8cm. (4cm en coberta central)
25. Finestra corredera: Marc de fusta massissa de pi amb varnís de pro-
tecció.
26. Xapa d’alumini pintat de blanc. e=4mm.
27. Premarc de fusta massissa de pi.
28. Escupidor: Xapa d’alumini pintat de blanc. e= 1mm.
29. Placa aquapanel exterior. e=20mm.
30. Panell termoacústic de llana mineral natural autoportant. e=8cm.
31. Panell de fusta laminada KLH e= 72mm.
32. Barrera de vapor: Film de polietilè d’alta densitat HDPE. e=0.1mm
33. Subestructura: Perfil de fusta massissa de pi, varnissat amb capa pro-
tectora. S=80x160mm.
34. Muntant lateral portant persiana Griesser Metalúnic. S= 80 x 40 mm.
35. Lamel·les d’alumini termocalat, persiana Griesser Metalúnic.
36. Pletina d’alumini. e= 2mm.
37. Nínxol d’acer galvanitzat, persiana Griesser Metalúnic.
38. LLinda sense tapa exterior del sistema de la persiana.
39. Perfil L d’acer, element que bloqueja l’assentament lateral de la co-
berta ajardinada.
40. Xapa plegada d’alumini que fa de mimbell.
41. Capa filtrant geotèxtil de 300 gr/m2.
42. Xapa plegada d’alumini pintat de gris metalitzat.
43. Solera seca de plaques de guix amb fibres. e=22mm, bxh=60x120cm.
44. Coberta ajardinada extensiva: vegetació.
45. Substrat de protecció.
46. Substrat retenedor URB6e. e= 10cm.
47. Capa filtrant Geotèxtil de 300 gr/m2.
48. Làmina drenant HDPE.
49. Forjat de fusta laminada KLH. e=162mm.
50. Aillament tèrmic: Fibra de llana de roca. e= 3,5cm.
51. Placa aquapanel exterior pintada de blanc. e=20mm.
52. Pletina d’alumini pintada de blanc, fixada al forjat KLH, per a pas 
d’instal·lacions.
53. Peça ceràmica blanca amb acabat rugós antilliscant. e= 10mm.
54. Panell de fusta massissa de pi. e=40mm.
55. Peça de fusta de pendent, col·locada cada 70cm. Pendent=1,5%.
56. Forjat de fusta laminada KLH. e=90mm.
57. Baixant PVC blanc, aigües pluvials coberta.
58. Estructura: Perfil massis de fusta de pi, varnissat amb capa protectora. 
s=80x160mm.
59. Biga de fusta laminada. S= 300x160mm.
60. Cable tensor d’acer galvanitzat per a biga Fink.
61. Pletina d’acer inoxidable que subjecta tensor biga fink. 
62. Canal d’acer galvanitzat col·lector d’aigües.
63. Xapa plegada d’alumini. e=2mm
64. Perfil prefabricat sistema hivernacle. Marc d’acer galvanitzat i amb 
protecció de zinc. (Sistema Venlo Glass Greenhouse).
65. Vidre simple de e=4mm (segons fabricant)
66. Paviment ceràmica amb acabat gris clar antilliscant. e=10mm.
67. Obertures sistema hivernacle tradicional. Sistema mecanitzat (sistema 
Venlo Glass Greenhouse)
68. Coberta ajardinada intensiva. Substrat retenedor. e=30cm.
69. Coberta jardinada. Vegetació.
70. Barana d’acer inoxidable de protecció h=110cm.
71. Passamans de fusta varnissada, anclada sobre una pletina d’acer 
que s’ancora als pilars laterals.
72. Barana de protecció d’acer inoxidable, ancorada als pilars.
73. Biga de fusta laminada. S=25x30cm
74. Panell termoacústic de llana mineral natural. autoportant. e=35mm
75. Xapa plegada d’alumini e=2mm.
76. Doble vidre fix amb càmara d’aire.
77. Forjat de fusta laminada KLH. e=146mm.
78. Tubs d’alumini del sistema de ventil·lació forçada per fancoils.
79. Placa cel raç de cartró guix de 12.5 mm.
80. Tubs d’aigua freda/calenta per a sistema ventilació per fancoils.
81. Biga de fusta laminada. S=17.5x36cm.
82. Formigó de neteja. h= 10cm.
83. Separadors de l’armat. 
84. Armat inferior sabata.
85. Armat de conexió amb el pilar.
86. Sabata formigó h=80cm.
87. Base compactada i sanejada.
88. Esparrecs d’ancoratge.
89. Pletina de recolzament d’ancoratge.
90. Pilar de fusta massissa revestit per placa de cartró guix amb protecció 
al foc. S=20x20cm.
91. Envà: Plafó simple/doble de cartró guix amb protecció al foc. 
e=12,5mm/25mm.
92. Armat superior de la sabata.
93. Membrana asfàltica impermeabilitzant. e=3mm
94. Solera seca de knauf. e=6cm.
95. Peça ceràmica gris clar amb acabat pulit antilliscant. e= 10mm.
96. Canal d’acer inoxidable, col·lector aigua coverta hivernacle.
97. Vidre simple. e= 4cm.
98. Obertures hivernacle a través de un sistema mecanitzat convencio-
nal.
99. Perfil d’acer inoxidable convencional de la estructura hivernacle.
100. Biga típus Fink de fusta laminada.
101. Mimbell: Xapa plegada d’alumini. e=2mm.
102. Plafó aquapanel de knauf. e= 2cm.
103. Placa aquapanel de knauf pintada de blanc. e= 20mm.
104. Panell “biga” de fusta laminada KLH. e=120mm. 
105. Finestra de típus guillotina amb sistema d’obertura de motlles. Doble 
vidre amb càmara d’aire.
106. Marc finestra de fusta de pi.
107. Xapa plegada d’alumini acabat amb pintura blanca.
108. Premarc especial de fusta de pi.
109. Mitjanera edifici colindant.
120. Mur existent de fàbrica de maó massis. e=30cm.
121. Estintolament d’acer inoxidable. perfil HEB.
122. Cèrcol de formigó armat de 30x30 cm amb esperes per collar KLH.
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