
ESTRUCTURA I DRENATGE

E1.  Solera de formigó armat e:200mm
E2.  Lamina impermeabilitzant, tela asfàltica butílica
E3.  Graves filtrant reblert canto rodat de granolometria reduïda
E4.  Graves filtrant reblert canto rodat de granolometria mitja
E5.  Graves filtrant reblert canto rodat de granolometria gran
E6.  Làmina drenant nodular de polietilè d’alta densitat
E7.  Terreny natural
E8.  Formigó de neteja e:100mm
E9.  Làmina geotextil
E10. Sabata de formigó armat
E11. Llit de formigó en massa
E12. Solera de formigó armat e:150mm
E13. Formigó de pendents
E14. Tub de drenatge de PVC microperforat en la capa superior
E15. Perfil metal·lic acabat en blanc de remat trencaaigües
E16. Portapanell “C” de Hounter Douglas per subjectar l’acabat    
Quardilines de façana
E17. Subestructura metàl·lica formada per muntants i travessers
E18. Trencaaigües fet amb el propi formigó, picat a mà 
E19. Impermeabilització de làmina de polietilè
E20. Thermochip TYH format per aglomerat hidròfog amb 
barrera de vapor, 100mm de poliestilè extruït i cartrò guix pintat 
en blanc a la cara interior e:131mm
E21. Perfil de coronació format per planxa d’acer galvanitzat 
plegada segons detall acabat en blanc 
E22. Forjat de formigó armat e:200mm
E23. Tub de drenatge per pluvials
E24. Capa de sorra e:30mm
E25. Làmina de geotextil filtrant
E26. Làmina impermeable bituminosa antiarrels
E27. Gàrgola d’acer galvanitzat i anoditzat de secció tubular 
acabat en negre
E28. Biga HEB 180, acabat en negre
E29. Bigueta IPE 120, acabat en negre
E30. Pilar HEB2 60, acabat en blanc

TANCAMENTS

T1. Façana de formigó ciclopi amb pedres recuperades de les 
demolicions i excavacions prèvies, elaborat segons procés 
explicat a la pàgina 15
T2. Barrera de vapor
T3. Aïllament de poliestirè expandit d’alta densitat e:40mm
T4. Finestra oscil·lobatent Unicity de Technal en blanc
T5. Panell OSB e:11
T6. Aïllant de poliuretà projectat
T7. Cartró guix pintat en blanc 
T8. Protecció solar batent cap l’exterior d’alumini expandit de la 
casa IMAR amb obertura del 37% en color blanc fixat a un marc 
d’alumini de 60c40cm en acabat blanc amb bisagra lateral
T9. Safata d’acer Lokzip d’Arval de 300mm clipades entre si
T10. Protecció solar fixe d’alumini expandit de la casa IMAR amb 
obertura del 56.5% en color blanc fixat a un marc d’alumini de 
50x40cm acabat en blanc.
T11. Protecció solar tipus finestra plegable cap l’exterior feta 
a mida d’alumini expandit de la casa IMAR amb obertura del 
56.5% en color blanc fixat a un marc d’alumini de 50x40cm 
acabat en blanc.
T12. Porta plegable Ambial acabat en blanc de la casa Technal
T13. Screen amagat al mur com a protecció solar i enfosquiment
T14. Envà interior de cartrò guix pintat en blanc i aïllant de llana 
de roca entre muntants
T15. Finestra oscil·lobatent Unicity de Technal en negre
T16. Porta amb xapada amb roure i maneta metàl·lica en negre

 
ACABATS

A1. Moqueta de vinil teixit reciclat encolat de la casa Bolon, 
model BKB Hazel
A2. Adoquí ceràmic col·locat en aparell lineal sobre llit de sorra
A3. Perfil metàl·lic en “L” acabat en negre enmarcant la finestra 
A4. Revestiment d’Aluzinc Quadrilines 30x15cm de Hounter 
Douglas acabat en blanc
A5. Entarimat de fusta de roure e:20 amb junta oberta de 2mm 
i de llargades al·leatòries per aprofitar tots els sobrants, sobre 
rastrells en un sentit
A6. Tarima de parquet flotant de roure en espiga sobre  2mm 
d’espuma de polietilè i làmina separadora de protecció
A7. Barana de vidre trempat sense marc  i amb vores polides 
anclat al canto del forjat 
A8. Picada de maó ceràmic reciclat de les demolicions prèvies 
de diàmetre petit, e:120mm
A9. Terra vegetal
A10. Fals sostre de cartró guix suspès pintat en blanc amb peça 
de metàlica de bora empotrada “shadowline”
A11. Formigó polit acabat amb segellat de resina incolora

INSTAL·LACIONS

I1. Lluminàries en rail suspès de les viguetes model Tecnica de 
160mm dia. llum calenta acabat en negre d’Iguzzini
I2. Morter d’autonivellació amb mallat i tubs de calefacció 
radiant embeguts e:50mm
I3. Lluminària d’exteriors BD76 Light up cuadrado llum càlida 
LED de la casa Iguzzini
I4. Llum empotrada al fals sostre P376 Laser Fix round amb 
llum regulable calenta acabat en blanc de Iguzzini
I5. Lluminària d’exteriors linear BW24 Linealuce mini recessed, 
llum color neutral LED acabat en negre de Iguzzini
I6. Fancoil amb reixeta lineal acabada en blanc

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LA FAÇANA METÀL·LICA

1- Es munta la subestructura formada per muntants i travessers 
metàl·lics 
2- S’anclen els panells de OSB a la subestructura
3- Es munten els porta panells en “C” de la casa Hounter 
Douglas anclats als panells de OSB.
4- Es col·loca el revestiment d’Aluzinc Quadrilines clipant-los als 
porta panells “C” que porten incorporats uns clips que encaixen 
amb les peces de revestiment
5- Es projecta l’aïllament de poliuretà per la cara interior i 
posteriorment es cobreix amb una barrera de vapor i una placa 
de guix laminat acabada amb pintura.
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