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_LLEGENDA

_Fonamentació i solera

s1 terreny, estrat de roca existent

s2 terreny, estrat d’argiles i llims existent

s3 emmacat de graves compactades e15cm

s4 aïllament poliestirè expandit

s5 solera de formigó armat e20cm

s6 pou de fonamentació

s7 sabata correguda

s8 làmina separadora de neopré

s9 làmina impermeable

s10 llit de morter i l’amina geotèxtil antiarrels

s11 tub de drenatge

s12 reblert de graves drenants

s13 làmina drenant

s14 reblert de terres compactades PN-95%

s15 poliestiré extrudit e4cm

s16 emmacat de graves compactades e20cm

_Estructura formigó

e1 llosa massissa de formigó armat i alleugerit 
e55cm

e2 armadures postessades

e3 mur formigó armat i alleugerit e40cm

e4 junta vertical, sistema stabox, facilitat cons-
tructiva per encofrat a dues cares i esperes 
per a llosa massissa

e5 llosa massissa de formigó armat i alleugerit 
e35cm

e6 junta junta de formigonat

e7 mur de contenció de formigó armat e40cm

e8 biga despenjada de formigo armat h50cm

_Paviment

p1 paviment de llates de 120x20cm (pi) sobre 
rastres de pi de 5x7cm

p2 platina de llautó de secció 5x70mm

p3 paviment de formigó polit e7cm

p4 junta de dilatació i remat de neopre

p5 llit de sorra e12cm

p6 capa de morter de col·locació e2cm

p7 paviment de plaques de granit e4cm

_Façana

f1 fusteria oscilovatent technal

f2 fulla 3+3, 18, 3+3

f3 perfil amb aïllant poliestire extruit.

f4 làmina impermeable

f5 peça prefabricada de formigó d’alta densitat

_Coberta

c1 capa de nivellació amb pendent del 2%

c2 làmina impermeable

c3 làmina geotèxtil separador

c4 xapa de morter e3cm

c5 pedestal

c6 placa de formigó e5cm

_Fals sostre

fs1 lama de fusta (pi) 10x2x300cm max.

fs2 perfils de trava perpendiculars de l’entramat 
de suport les lames

fs3 clips de fixació

fs4 junta de neoprè

fs5 llum led n30 iGuzzini

fs6 focus led iGuzzini

_Divisories

d1 acabat pintura blanca

d2 placa laminada knauf e12’5mm

d3 placa base knauf e12’5mm

d4 perfil omega estructura knauf

d5 aïllament acustic de llana de roca e5cm

d6 uniflott

d7 sòcol d’alumini h=10cm

d8 trasdossat placa knauf cleaneo, absorvent 
acustic per evitar la reveberació

fs6fs1

D

C

B

A

A

C

B

D

fs4

fs5

fs3fs2

e1 c2 c3

fs1

e2 c1 c5 c4 c6

s2

p3

s16

s1

p4

s3

e5

p5

s4

d8

p6

s5

p7

p1 p3

e5

p2

p1

s9

d7

e6

d6

d5

f2

d4

f1

d8

d3

d2

d1

s10

s11

s12

s13

s14

s9

s15

e3

e3

e8

e7

f4

c2

f3

f5

e4

p4s8s7s6


