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CoNStruCCió

c1 -Xapa pleGada de zInc, safates de 60 cM aMB Junta alçada
c2 -MeMBRana ModulaR de polIetIlè d’alta densItat e= 3cM
c3 -MeMBRana GeotàXtIl de pRoteccIó e=5MM
c4 - tauleR dM hIfRofuGat, supoRt de la Xapa, e=1,5 cM
c5- panell sandwIch (1,5cM dM, 7cM llana Roca, 1,5cM dM)
c6 - Xapa de zInc, pRoteccIó del vol del tauleR de dM
c7 -seGellat de Junta entRe c6 I foRMIGó
c8 - canaló d’aceR GalvanItzat, RecollIda d’aIGües pluvIals.
c9 - estRuctuRa tuBulaR d’aceR GalvalItzat que cRea caMBRa d’aIRe I suBJecta el BaIXant
c10- clIp llIscant de dIBJeccIó de c3 I c1
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I1 - acaBat InteRIoR de lInóleuM de 4MM+2MM de suRo
I2 - taRIMa de fusta de tauleR contRaplacat
I3 - aïllaMent de llana de Roca
I4 - MoRteR d’anIvellaMent e=5cM
I5 -  sòcol de fusta que oculta el plec de I1
I6 - tRasdossat InteRIoR de caRtoGuIX pIntat de Blann e=1.5cM
I7 - aIllaMent de llana de Roca e=10cM
I8 - daRReRa capa d’aïllaMent de polIestIRè estRuIt peR ResIstIR condensacIons 

iNterior

i1

I7

i2i3i4I5

i8

I6

C1C2C3C4c5

l1

l2

l3

l4

l5

l7

l8

l6

l9

l10

l11

l12
l13

l14

l15

l16

aNCoratje Pilar de FuSta

seccIó hoRItzontal

l1 - ReMat de Xapa de zInc
l2 - RepaRacIó aMB MeMBRana GeoteXtIl e=3M
l3 - tauleR de dM hIdRofuGat
l4 - BastIdoR d’aceR GalvanItzat, supoRt pReMaRc
l5 - pReMaRc de fusta
l6 - MaRc fIX de fusta de cedRe
l7 - MaRc MòBIl de fusta de cedRe
l8 - coRRetJa de fusta laMInada Gl28
l9 - dIBle vIdRe (6MM + caMBRa + 6MM
l10 - BRaç hIdRàulIc accIonat MItJançant un InteRRuptoR
l11 - tapeta que fa de GoteRó
l12 - pletIna pleGada que sostÉ la làMIna IMpeRMeaBle
l13 - suBestRuctuRa d’aceR GalvanItzatque Resol l’andle del llueRnaRI
l14 - tauleR de fusta de cedRe e=1,5cM
l15 - placa de caRtRoGuIX
l16 - aïllaMent de llana de Roca e=10cM
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c1 - GRava
c2 -MeMBRana GeoteXtIl e=3MM
c3 -aIllaMent de polIestIRÉ estRuIt e=7cM
c4- làMIna de polIetIlè e=3MM
c5 - MeMBRana GeoteXtIl e=5MM
c6 - foRMIGó de foRMacIó de pendents
c7 - canaló d’aceR GalvanItzatanclat a soBRe de c6
c8 - ReIXa de contencIó de GRava anclada MecanIcaMent a c7
c9 - tauleR hIdRofuGat coBeRt aMB Xapa de zInc foRMant un GoteRó 
c10 - estRuctuRa de tuBs de GalvanItzat que supoRten c7
c11 - aïllaMent de llana de Roca e=7cM
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fI - tuB de GalvanItzat , estRuctuRa peRsIana
f2 - Montant de fusta de la peRsIana
f3 - Montant de Galv. de l’estRuctuRa de la peRsIana anclat al foRJat 
SuPerior
f4 - pletIna d’aceR e=3MM que uneIX els Montants ente sI I a f1
f5 - RaIl peR GuIaR la peRsIana
f6 - Xapa d’aceR e=3MM InclInada que fa d’escupIdoR de la fInestRa
f7 - tuB d’aceR anclat a f9 que passa peR dIns de f3
f8 - Junta seGellada de f6 aMB f9
f9 - aMpIt de foRMIGó aRMat
f10 - BaIXant de pluvIals de la coBeRta 
f11 - pReMaRc de fusta
f12 - MaRc fIX de fusta de cedRe
f13 - doBle vIdRe (6MM + caMBRa  + 6M)
f14 - tapetes de fusta de cedRe e=1cM peR foRa I peR dIns
f15 - MaRc de la fulla MòBIl de la fInestRa
f16 - tauleR de fusta de cedRe e=1,5cM
f17 - placa de caRtRoGuIX
f18 - aïllaMent de llana de Roca e=7cM

FaçaNa


