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C01_Sistema estructural, forjat reticular amb cassetons 
recuperables (30 cm)

C02_ Barrera de vapor: lámina de polietileno 10mm (DIF-
FLEX BDS 107)

C03_Aïllament térmic, llana de vidre 80 mm

C04_Capa separadora, lámina geotextil 10mm

C05_ . Capa resistent de formigó armat amb malla elec-
trosoldada per evitar deformacions per sobrecàrregues 

puntuals(antipunxonament) 40mm

C06_ Làmina impermeable de betum polimèric (LBM) 
modifi cat amb plastòmers APP i acabat plàstic típus Mor-

terplas-FP.

C07_Capa de formació de pendents 1% de formigó alleu-
gerit densitat< 1800kg/m3.

C08_ Element de drenatge  tipus Floradrain FD 60 neo.

C09_Lámina geotextil 10mm

C10_ Terres vegetals 20 cm 

C11_Jardineras de poliester.

C12_ Emborral de PVC.

C13_Barana de vidre  de tipus  cortizo View Crystal, siste-
ma en forma de U, instalada sobre el cantell, 

C14_Vidre laminata 10- 1.52 -10.

C15_ Lluernari, carpinteria d’acer tipus JANSEN janisol HI D 
161. amb triple vidre.

C16_Vidre lluernari, tipus SERVASA LuxRaff Stone, translúcid 
i antilliscant, de gran resisténcia per terres trepitgables.

C17_ Chapa metl.làlica.

C18_Paviment lloseta antilliscant  d’alta resistencia per-
fecte per espais públics

LLEGENDA

FAÇANA
 

F01_Mur existent, 60 cm

F02_Formigó armat.

F03_Carpintería d’alumini, abatible la part superior fixe la 
part inferior.Tipus SHÜCO AWS75.SI7

F04_estora enrollable tipus bandalux blanca.

ACABATS INTERIORS

A01_Aïllament térmic, polietilé extrudit 50 mm

A02_Terra elevat sobre suports puntuals, format per una 
placa de Tecnosol de guix amb fibra millorada de celulo-
sa reciclada amb cantons machiembrats que s’encolan, 

logran un engranatge perfecte.Terra tipus Knauf.

A03_Paviment de parquet amb peces de fusta d’alzina 
vernissada 

A04_ Morter d ‘agarre i nivellació 20mm

             A06_subjeccions fals sostre

A07_fals sostre Techo suspes format per una estructura 
dobrle de maestras 60/27 colocades a disferent nivell. a la 
que s’encargola una placa acústica perforada de Knauf.

A08_Placa Knauf de pladur, blanc

SOLERA I FONAMENTACIÓ

S01_Mur de contenció de formigó armat e=45cm

S02_ Impermeablilització a través de dos capes de pintura 
bituminosa i lámina clavade de betñun elastómer arma-

da amb filtre de polièster

S03_ Element de drenatge amb concavitats.tipus Flor-
adrain FD 60 neo.

S04_Replé de graves petites de cantell rodat Ø 10/20mm

S05_Replé de graves grans de cantell rodat Ø 20/40mm

S06_ Terres compactades

S07_Lámina geotèxtil  a base de filaments de polipropilé.

S09_Solera, formigó armat 20cm

S10_Capa de graves sobre terreny natural 15 cm

S11_ Làmina impermeable de betum polimèric (LBM) 
modifi cat amb plastòmers APP i acabat plàstic típus Mort-

erplas-FP.

S12_Tub de drenatge corrugat de Ø 200mm
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DETALLS CONSTRUCTIUS

DETALL 1: LLUERNARI

DETALL 2: SECCIÓ PATI DETALL 4: ENCONTRE MUR EXISTENT

DETALL 3: SECCIÓ PATI
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INSTAL.LACIONS

I01_Conducte de ventil.lació amb doble aïllament 
200x450 mm Novatub

I02_Luminaria, Model_Philips luxspace
empotrada

I03_ Pas de conductes d’electricitat e il.luminació.

I04_Baixant aigües pluvials de tub de planxa galvanitzada 
amb unió plegada de DN 140 mm i 0,6 mm de gruix.
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DETALL 5: ENCONTRE MUR EXISTENT
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