
Tub de replè d'escuma
Aïllant de replè de junta

Peça de formigó

C01. COBERTA VENTILADA ACABADA AMB RASILLA
C01.01 Barrera de vapor aplicada in situ amb polímers o cautxú líquid 1 kg/m2
C01.02 Aïllament tèrmic en panell rígid de  poliestirè extruït e=40+40mm
C01.03 Feltre Geotèxtil
C01.04 Capa de morter e=35mm
C01.05 Sobreixidor/respirador de PVC Ø30mm c/1m (>50%) amb protecció
             antiinsectes
C01.06 Formació d’envanets de sostremort amb envà ceràmic buit (totxana)
             29x14,5x9cm, separació màxima 70cm
C01.07 Coronació murets amb pintura bituminós
C01.08 Superbisell ceràmic de maó buit e=30mm
C01.09 Capa de compressió de formigó armat e=50mm amb mallat (c/15cm)
             Ø6mm
C01.10 Làmines polimèriques de betum modificat
C01.11 Làmina impermeable
C01.12 Capa de protecció morter de 30mm d’espessor
C01.13 Capa de morter pobre e=15mm
C01.14 Acabat de rajola ceràmica tipus rasilla e=15mm. Juntes de treball c/25m2
             Doble rasilla per formació de coronament-goteró volat =2cm
             Morter enrassat superiorment del mateix color
             Formació de canals de recollida perimetrals i interceptores

C02. COBERTA INCLINADA ACABADA AMB TEULA PLANA
C02.01 Encavallada metàl·lica existent
C02.02 Panell rígid de llana de vidre, recobert a les dues cares amb làmina kraft 
             d’alumini

C02.03 Perfils tubulars metàl·lics, fixats a xapa col·laborant, perpendiculars a
             pendent coberta
C02.04 Perfil de xapa col·laborant de suport entre encavallades  e=5mm
C02.05 Aïllament tèrmic i acústic de llana de roca
C02.06 Aïllament acústic d’alta densitat + membrana atenuant
C02.07 Làmina impermeable adherida per calor
C02.08 Enllistonat de fusta fixat a xapa col·laborant
C02.09 Acabat de teula plana tipus Planum de La Escandella
C02.10 Xapes d’acer galvanitzat plegades, e=5mm, fixades mecànicament a pletina
             de suport
C02.11 Pletina metàl·lica d’acer galvanitzat
C02.12 Recrescut de façana amb maó ceràmic
C02.13 Reforç impermeabilització. Membrana sintètica de polipropilè flexible 
C02.14 Xapa metàl·lica en U, e=5mm, formant canaló
C02.15 Canaló doble aïllat de xapa
C02.16 Morter de màxima impermeabilitat

E01. SOLERA DE FORMIGÓ
E01.01 Terra compactada 200mm espesor
E01.02 Emmacat de graves 150mm espesor
E01.03 Làmina separadora geotextil
E01.04 Làmina impermeabilitzant
E01.05 Solera de formigó armat, e= 250mm
E01.06 Membrana barrera de vapor. Làmina bituminosa

FA01. FAÇANA D’OBRA VISTA MASSISSA  (e. aprox.=40cm)
FA01.01 Full exterior de maó ceràmic tipus EcoManual de Piera 28x13,5x6cm
               Juntes de 10mm amb morter enrassat del mateix color que els maons
              Armadures d’acer galvanitzat a les juntes horitzontals tipus Murfor o
              equivalent
FA01.02 Arrebossat a bona vista de morter monocapa
FA01.03 Cambra d’aire sense ventilar
FA01.04 AMW Panell de llana mineral e=80mm
FA01.05 Tancament interior de maó ceràmica tipus EcoManual de Piera
              28x13,5x6cm

FA02. FAÇANA D’OBRA VISTA MASSISSA SENSE CAMBRA D’AIRE  
(e. aprox.=28cm)
FA02.01 Full exterior de maó ceràmic tipus EcoManual de Piera 28x13,5x6cm
              Juntes de 10mm amb morter enrassat del mateix color que els maons
              Armadures d’acer galvanitzat a les juntes horitzontals tipus Murfor o 
              equivalent
FA02.02 Subestructura de tubulars d’acer galvanitzat de 80x80x6mm c/140cm
FA02.03 AMW Panell de llana mineral e=80mm

FA03. FAÇANA GELOSIA DE FORMIGÓ 
FA03.01 Full exterior de peces prefabricades de 40x40x20cm, acabades pintada del
               mateix color que els maons
FA03.02 Armadures d’acer galvanitzat a les juntes horitzontals tipus Murfor o
               equivalent
FA03.03 Estructura interna de costelles i ancoratges d’acer galvanitzat tipus AllWall 

               o equivalent
FA03.04 Xapa d’acer galvanitzat per la formació de goteró
FA03.05 AMW Panell de llana mineral e=80mm

FeT01.a FUSTERIA AL FULL INTERIOR DE FAÇANA
+ Premarc d’estructura de tubulars d’acer amb imprimació antioxidant
+ Marc perimetral amb trencament de pont tèrmic fixat a premarc
  Pi natural tractat acabat raspallat, tenyit-blanquejat
+ Fusteries fixes o practicables amb vidres 6+6/16/6+6

FeT01.b FUSTERIA  AL FULL INTERIOR DE FAÇANA
+ Premarc perimetral de fusta massissa de pi natural per fixació de fusteria i entrega 
de fals sostre
+ Marc perimetral amb trencament de pont tèrmic fixat a premarc
  Pi natural tractat acabat raspallat, tenyit-blanquejat
+ Fusteries fixes o practicables amb vidres 6+6/16/6+6
+ Xapa d’acer galvanitzat per la formació de goteró
+ Escuma de poliuretà
+ Làmina impermeable

P01. PAVIMENT INTERIOR DE RASILLA
P01.01 Aïllament acústic per impacte, e=20mm
P01.02 Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruit, e=50mm
P01.03 Morter de anivellament de e=50mm
P01.04 Paviment de rasilla ceràmica amb juntes de 10mm

P02. PAVIMENT EXTERIOR DE KINKLER
P02.01 Paviment exterior klinker
P02.02 Capa de morter de regularització
P02.03 Terra compactada 
P02.04 Fixació làmina impermeabilitzant
P02.05 Làmina impermeabilitzant
P02.06 Làmina drenant
P02.07 Terreny de reblert
P02.08 Emmacat de graves
P02.09 Tub de drenatge 200mm de diàmetre
P02.10 Llit de morter
P02.11 Làmina impermeabilitzant

R01. TANCAMENT INERIOR D’OBRA VISTA
R01.01 Full de maó ceràmic tipus EcoManual de Piera 28x13,5x6cm
             Juntes de 10mm amb morter enrassat del mateix colo que els maons
R01.02 Armadures d’acer galvanitzat a les juntes horitzontals tipus Murfor o 
            equivalent
R01.03 Subestructura de tubulars d’acer galvanitzat de 80x80x6mm c/140cm

R02. TANCAMENT INTERIOR ACÚSTIC D’OBRA VISTA
R02.01 Full de maó ceràmic perforat tipus EcoKlinker de Piera 28x13,5x6cm
             Juntes de 10mm amb morter enrassat del mateix colo que els maons
R02.02 Armadures d’acer galvanitzat a les juntes horitzontals tipus Murfor o 
             equivalent
R02.03 Llana mineral de gruix 50mm i densitat 70kg/m3

S01. FALS SOSTRE DE FORMIGÓ ACABAT DE GELOSÍA
S01.01 Forjat o llosa de formigó amb protecció anticarbonatació
S01.02 Estructura de suspensió metàl·lica tipus AllWall o equivalent
S01.03 Aplacat de peces prefabricades de 40x40x20cm, acabades pintada del mateix 
            color que els maons

S02. FALS SOSTRE DE FORMIGÓ ACABAT REVESTIT AMB CERÀMICA
S02.01 Forjat o llosa de formigó amb protecció anticarbonatació
S02.02 Estructura de suspensió metàl·lica tipus AllWall o equivalent
S02.03 Aplacat de maó ceràmic al sardinell tipus EcoManual de Piera 28x13,5x6
            Juntes de 10mm amb morter enrassat del mateix colo que els maons

S03. FAL SOSTRE ACÚSTIC DE FUSTA
+ Forjat o llosa de formigó amb protecció anticarbonatació
+ Estructura primària oculta de llistons de fusta de pi de 45x65mm c/120cm i 
suspensió metàl·lica de barilles roscades autonivelladores fixades mecànicament al 
forjat
+ Estructura secundària de llistons de fusta de 45x45mm c/50cm cargolada a 
estructura primària
+ Llana mineral de gruix 50mm i densitat 70kg/m3
+ Vel de feltre acústic
+ Revestiment de lames de fusta de pi natural massissos 110x22mm tractat amb 
acabat raspallat, tenyit-blanquejat
  Separadors cargolats per fixació de rastrells c/50cm
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