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A COBERTA

A1 teula ceràmica aràbiga clavada sore llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau
de 4x4 cm
A2 bonera de pvc de diàmetre 50mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent
A3 làmina impermeable de butil
A4 plaques de suro aglomerat, 50mm de gruix, col·locades 
amb morter adhesiu
A5 tauler de fusta contralaminada de 50mm recolzada sobre encavallades
A6 encavallades preexistents de fusta massissa

B FORJAT INTERIOR

B1 paviment de formigó polit, de 8 cm de gruix, amb malla electrosoldada
B2 tubs de polietilè reticulat (PEX) de diàmetre nominal 25 mm fixat sobre 
panells de fixació de PVC
B3 aïllament antivibratori amb amortidor de cautxú de 35mm de gruix
B4 capa de compresió preexistent formigó alleugerit en massa
B5 volta ceràmica preexistent amb doble capa de rajola

C FAÇANA

C1 coronament de rajola ceràmica e. 25 mm
C2 mur de fàbrica ceràmica de 50 cm de gruix
C3 marc de txapa d'acer inoxidable de 10 mm de gruix
C4 balconera de fusta de pi per envernissar col·locada sobre bastiment 
metàl·lic, amb una fulla oscilobatent, per a un buit aproximat de 150x210 cm
C5 tub de desguàs de diàmetre nominal de 75 mm

D PARTICIONS INTERIORS

D1 aïllament antivibratori per a envans, amb desolaritzador de cautxú
D2 llistó de fusta massisa de pi 50x144 mm
D3 envà de plaques de guix laminat format per doble estructura de 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb plaqes estàndard interiors, 
aïllament de plaques de llana de roca.

E SOLERA

E1 paviment de formigó polit, de 8 cm de gruix, amb malla electrosoldada
E2 separador de cautxú de 35mm de gruix
E3 plaques de suro aglomerat, de 50mm de gruix, col·locades amb morter 
adhesiu
E4 membrana impermeable de polietilè segellada amb cinta adhesiva
E5 llosa de formigó de 10cm de gruix amb malla electrosoldada
E6 graves volcàniques
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