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cm i sub-base granular de 15 cm.  

20 de granular base cm, 5 d’espessor sorra de estesa 

amb vorera, a per cm 8 de llambordes de Paviment 

Àrea de paviment permeable tipus sauló

Habitatges per passera
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Mançana Carrer AstúriesPlaça

granular de 15 cm.  

sub-base i cm 20 de granular base cm, 

5 d’espessor sorra de estesa amb vorera, 

a per cm 8 de llambordes de Paviment 

revestiment un tauler de fusta contraxapada.

a com conté l’interior Per horitzontalment. disposades fusta de lamel·les 

 unes conté exterior revestiment a com i l’interior a cap dirigeixi es l’aigua que 

evitar per impermeable làmina una amb protegeix es façana la Seguidament 

roca. de llana de aïllament amb verticals i horitzontals fusta de llistons 

de subestructura una conté exterior cara la  Per d’espessor. 125mm de KLH, 

casa la de CLT massissa fusta de estructural mur un per  composada Façana 

capa geotèxtil com a protecció i l’aïllament tèrmic. 

una conté Finalment l’aigua. de infiltracions les d’evitar tal per impermeable 

làmina una i lleugers d’àrids morter de capa una amb estàrealitzada 

pendent del formació La vegetació. de tipus diferents amb vegetal terra de 

mantell un i d’aigua l’evacuació incorporant drenatge de l’element com graves 

de capa una antiarrels, manta una per composada ajardinada i plana Coberta 

sobre un llit de graves de 15cm per sobre del terreny natural. 

disposada  EPDM impermeable làmina la troba es solera la sota baixa, planta 

la de interior paviment el sota col·locada gruix de cm 20 de formigó de Solera 

aïllament acústic.

i 60cm cada col·locats fusta de llistons de subestructura una amb subjectats 

cara, cada a un contraxapada, fusta de taulers dos per formats interiors Envans 

acabat, una tarima flotant de fusta.

a com polietilè de separació de làmina una amb radiant terra un conté sobre 

Per d’espessor. 25mm de KLH, casa la de CLT del massissa fusta de Forjat 

granular de 15 cm.  

sub-base i cm 20 de granular base cm, 5 d’espessor sorra de estesa amb 

exterior, públic l’espai de prolongació a com cm 8 de llambordes de Paviment 

d'espessor 15 cm

granular subbase i cm 20 d'espessor granular 

base d'imprimació, capa única, secció de carrer 

en vehicles de circulació a per asfàltic Paviment 

subbase granular de 15 cm

i cm 20 de granular base cm, 5 d'espessor 

sorra de estsa sobre viari, al adjunt bateria en 

d'aparcament àrea a per clínquer de Paviment 
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