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PLANTES SUPERIORS
E. ESTRUCTURA
01_mur de formigó estructrual alleugerit amb arlita; e=0.45m; acabat exte-
rior buixardat, acabat intetior fenòlic
02_estreps d’anclatge al mur; ø10 cada 0.2m
03_caixa d’estreps Stabox
04_esperes desplegades; ø10 l=1.20m
05_capa de compressió armada superior i inferior; e=75mm
06_cassetó de porexpan; e=0.25m
07_nervi de distribució; 0.40x0.20m
08_llosa armada; e=0.25m
09_cèrcol de vora

PAVIMENTS
PE. PAVIMENT EXTERIOR
01_formigó cel·lular de formació de pendents; 1.5%
02_capa separadora geotèxtil, poliester
03_tela asfàltica; 1 capa armada + 1 capa; no adherida
04_aïllant tèrmic de poliestirè expandit d’alta densitat; e=8cm
05_capa de morter 
06_paviment exterior, llosa de formigó, acabat buixardat, 0.50x0.50
07_junta amb neoprè per les dilatacions de la capa de pendents
08_junta elàstica perimetral amb neoprè per dilatacions de paviment
09_platina anclada al mur perimetral per la protecció de filtració d’aigua

PI. PAVIMENT INTERIOR
01_acabat de paviment amb formigó pulit; e=0.05m
02_aïllant tèrmic de poliestirè expandit d’alta densitat; e=0.08m
03_junta de dilatació del paviment

TANCAMENTS EXTERIORS
TN. TANCAMENT FAÇANA NORD
01_doble capa d’aïllant tèrmic de poliestirè expandit
02_2 rodons de ferro galvanitzat; ø16; 7mm de separació superior al mur per 
la col·loció de les lames
03_lama de formigó; 0.25x0.10m

LL. LLUERNARIS
01_fusteria abatible d’alumini lacat color gris Technal
02_doble vidre armat 5+5/cambra d’aire 12/laminar 6+6
03_trencaaigües fet amb el propi formigó 
04_xapa metàl·lica per protecció de filtració d’aigua
05_canaló de zinc
06_ platines soldades per la fixació dels lluernaris
07_ xapa de zinc
08_rastrell de fusta per l’anclatge del zinc
09_panell d’aïllant tèrmic de poliestirè expandit; e=0.08m
10_estructura de formigó del lluernari prefabricat; e=0.15m

TS_TANCAMENT SUD
01_fixació amb pern d’argolla
02_barana amb platines d’acer inoxidable
03_teixit metàl·lic inoxidable tensat; model Futura240 FINSA 61% obertura 
04_fusteria d’alumini lacat de color gris amb ruptura de pont térmic correde-
ra, UNICITY Technal 
05_vidre technal doble capa de càracter aïllant, 4+10+12
06_fusteria amb ruptura de pont térmic fixe, UNICITY Technal 
07_platina L anclada al mur per l’estructura del teixit metàl·lic

A. ACABATS INTERIORS
01_aïllament tèrmic de llana d’ovella LAN 40; e=0.08m
02_omega per fixació del pladur KNAUF
03_aplacat de cartró guix amb pintura de pigment reflexant; e=0.015m, 
index de refracció=1.5
04_rastrells de pi; 1.2x1.2cm
05_acabat interior, sòcol amb aplacat de roure; 0.01x1.2m
06_subestrucutra , amb muntants i travessers, metàl·lica suspesa de la llosa; 
KNAUF
07_cel ras, placa de cartró guix KNAUF amb acabat pintat; algunes plaques 
són registrables pel manteniment de les instal·lacions

I. INSTAL·LACIONS
01_llum Action superficie wall washer; iGuzini
02_llum Action superficie low contrast; iGuzini
03_màquina climatitzadora unitat interior
04_tubs elèctrics amb pinces metàl·liques fixades al mur
05_quadre de derivació elèctric
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