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Detall 1
1_Forjat col·laborant, gruix 26cm
2_Formigó alleugerit per la formació de pendents
3_Làmina separadora geotèxtil antipunxonament 
4_Làmina impermeable
5_Làmina separadora geotèxtil antipunxonament 
6_Aïllament tèrmic poliestirè extruït; e:10cm
7_Làmina separadora geotèxtil antipunxonament 
8_Capa de graves
9_Minvell de formigó polímer marca ULMA col·locat 
mecànicament amb angular de suport
10_Mur de formigó armat subjectat al forjat mitjançant  un 
suport metàl·lic
11_ Xapa d’alumini de protecció de làmina impermeable
12_Premarc de fusta de pi
13_Dintell prefabricat de formigó subjectat al forjat mitjançant  
un suport metàl·lic
14_Premarc d’alumini
15_Finestra “Unicity” de TECHNAL doble vidre amb cambra
16_Pertfil metàl·lic tubular 50x50mm
17_Maó foradat 240x50x115 mm
18_Suport metàl·lic d’unió amb la façana existent
19_Cel ras d’estructura d’alumini, llana de roca 50mm, i plaques 
de guix laminat d’alta duresa

Detall Planta
1_Premarc de fusta de pi
2_Peça prefabricada de formigó entre dues finestres, subjectada 
al forjat mitjançant  un suport metàl·lic
3_Peça prefabricada de formigó adjacent a una finestra, 
subjectada al forjat mitjançant  un suport metàl·lic, 
4_Panell Guix laminat Knauf d’alta duresa 
superficial; gruix 12,5mm
5_Panell de guix laminat; gruix 12,5mm
6_Maó perforat 200x330x70 mm
7_Llana mineral; gruix 75mm
8_Revestiment intermedi
9_Maó ceràmic a cara vista 50x115x240mm
10_Peça prefabricada de formigó subjectada al forjat mitjançant  
un suport metàl·lic
11_ Pilar metàl·lic HEB 160 S 275 JR
12_Premarc de fusta de pi
13_Premarc d’alumini
14_Finestra “Unicity” de TECHNAL doble vidre amb cambra

Detall 2
1_Antiga façana de l’edifici
2_Perfil en U d’unió amb la façana existent, 380x102mm
3_Cel ras d’estructura d’alumini, llana de roca 50mm, i plaques 
de guix laminat d’alta duresa
4_Forjat col·laborant, gruix 26cm
5_Poliestirè extruït; e:50mm
6_Tub de polietilè reticulat de calefacció radiant
7_Capa de morter de ciment 
8_Acabat de parquet
9_Sòcol acabat lacat blanc
10_Peça prefabricada de formigó subjectada al forjat mitjançant  
un suport metàl·lic

Detall 3
1_Antiga façana de l’edifici
2_Sòcol acabat lacat blanc
3_Part inferior dels murs originals, que es deixa en el mateix 
estat
4_Terreny
5_Graves 15cm
6_Làmina de polietilè
7_Solera gruix 15cm
8_Mur perimetral de formigó armat
9_Peça prefabricada de formigó armat subjectada al mur 
perimetral mitjançant  un suport metàl·lic
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