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ESPECIFICACIONS
EV. ESTRUCTURA VERTICAL

01_Mur de conteció de formigó, acabat interior llis fenólic; e=0,30m
02_Mur de càrrega, de formigó estructural; e=0,30m acabat exterior buixardat
03_Cèrcol de vora de formigó; e=0,30m
04_Pilar Planta Baixa Perfil tubular quadrat de 0,30x0,30m
05_Estructura biga Warren h=4,50m, cordons de 0,40x0,30m; montants de 0,2x0,2
06_Escales de formigó armat

PE07

EH. ESTRUCTURA HORITZONTAL

01_IPN 360 tallades a làser i soldades per tal de tenir bigues Void h=0,54m
02_Forjat col·laborant e=0,14m
03_Forjat reticular alleugerit amb cassetons de poliestiré
04_Formigó de neteja; e=0,10m
05_Solera de formigó armada EHE-08; armat superior
i inferior ø12; e=0,15m
06_Làmina de neopré per dilatacions
07_Perns d'anclatge

FO.

01_Terreny original superficial heterogèni
02_Encepat de 2x2m de formigó armat putzolànic
03_Fonamentació profunda: 4 pilots CPI-5 (excavació amb camisa); Ø 0,4m
04_Seperadors, recolzadors d’armat de sabata de PVC
05_Formigó de neteja; e=0,10m
06_Passatubs; e=1,25m
07_Biga riostra ; 0,40x0,40m
PE. PAVIMENT EXTERIOR

TE09

01_Paviment de formigó polit 0,03m
02_Paviment de granvit buixerdat 0,3x0,3m
03_Paviment flotant pedra natural pissarra celeste 0,6x0,9m
04_Suports Suimco, regulables autonivell
05_Solera de formigó armat HA25; e=0,15m
06_Formigó de pendents 2% amb acabat final de morter
06_Capa separadora de geotèxtil, Rooftex 150, TEXSA
07_Paviment de fusta natural Melis 0,6x0,9m
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PI. PAVIMENT INTERIOR

01_Acabat de paviment microciment; e=0,05m
02_Terra tècnic acabat linolium gris 0,3x0,3m
03_Suports Suimco, regulables autonivell
04_Paviment de pedra natural pissarra celeste 0,6x0,9m
05_Envanets de sostre mort
06_Morter anivellant 0,05m
07_Aïllament de poliestirè extrudit; e=0,10m; Roofmate SL, TEXSA
08_Paviment de fusta natural Melis 0,6x0,9m
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TE. TANCAMENTS EXTERIORS

TI02

01_Xapa de coure de coronació; e=0,03m
02_Xapa plegada d'acer; e=0,03m
03_Aïllant rígid de poliestirè extruït e=0,10m; Roofmate SL, TEXSA
04_Travesser, perfil extruït d'alumini
05_Triple vidre aïllant 10/14/6/14/6+6mm compost per vidre d'elevada trasparència i
amb protecció exterior per un vidre laminat
Transmitància tèrmica= 1.1W/m²ºC
Factor solar g=0.29
06_Triple vidre aïllant 10/14/6/14/6+6mm compost per vidre translúcid i amb protecció
exterior per un vidre laminat
Transmitància tèrmica= 1.1W/m²ºC
Factor solar g=0.29
07_Muntant, perfil extruït d'alumini
08_Xapa microperforada de coure; e=0,03mm
09_Xapa microperforada metàl·lica blanca mate; e=0,03m
10_Barana anclada amb platines en L d'acer inoxidable; e= 0,09m
11_Lluernari Single Slope Skylight, fix, amb vidre de seguretat i silicona estructural
12_Travesser, perfil metàl·lic anclat al mur de càrrega amb una pletina en L
13_Morter projectat de protecció de l'aïllant;e=0,02m
14_Reixa de ventilació metàl·lica Tramex
15_Vidre doble laminat translúcid i amb protecció exterior
Transmitància tèrmica= 1.1W/m²ºC
Factor solar g=0.29
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TI. TANCAMENTS INTERIORS

01_Envà d'obra de gero
02_Fals sostre de lames lacades blanques amb control acústic
03_Persianes metàl·liques Gradhermetic blanques de 10cm
I.
TE05

01_tub de climatització
02_Lluminària Iguzzini Berlino down light gran

Detall Sala P.

Detall Sala Polivalent 1.50

Vidre laminat de color mate sense cambra d'aire

Vidre amb doble cambra d'aire i laminat color
mate exterior

Vidre transparent amb doble cambra d'aire
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Planta baixa
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Portes pibotants amb eix centrat amb vidre
transparent i doble cambra d'aire

