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COBERTA PLANA TRANSITABLE INVERTIDA TROBADA AmB FAÇANES I BONERA
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COBERTA PLANA ENJARDINADA EXTENSIVA TROBADA AmB mUR PERImETRAL
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COBERTA PLANA ENJARDINADA EXTENSIVA TROBADA AmB FAÇANA OPACA I BONERA

E_ ESTRUCTURA

E 05.  Cèrcol de formigó. b: 350 mm. e: 200 mm
E 06. Forjat de llosa massissa de formigó armat.  
 b: 200 mm

F_ FAÇANA

F 00. Suport. mur de formigó armat d’acabat vist.  
 e: 200 mm
F 01. Aïllament tèrmic. wALLmATE. Placa rígida 
 d’espuma de poliestirè extruït amb estructura  
 de cèl·lula tancada, idònia per a tancaments  
 verticals amb càmera. ρ: 30 kg/m. e: 50 mm.   
 λ: 0,035 w/mK
F 02. Cambra d’aire no ventilada. e: 6 mm
F 03. Suport del revestiment. Estructura entremada  
 a base de canals i muntants ancorats al  
 forjat. Perfils d’acer galvanitzat cada  
 600 mm. e: 0,6 mm 
F 04. Aïllament tèrmic. Placa de guix laminat amb  
 una làmina de llana de roca adherida.  
 ρ: 90 kg/m. e: 50 mm.  λ: 0,035 w/mK
F 05.  Revestiment. Plaques de guix laminat KNAUF  
 cargolades a una estructura metàl·lica

O_ OBERTURA

O 01.  Subestructura. Premarc de la finestra de  
 fusta laminada de Irok
O 02.  Bastidor de fusta de laminada de Irok.  
 e: 700 mm
O 03. marc de la finestra abatible amb fusteria de  
 fusta de laminada de Irok. e: 630 mm
O 04.  Vidre doble aïllant amb cambra d’ aire  
 firmats per la marca CLImALIT 4/16/4 de la  
 casa SAINT GOBAIN
O 05. Cortina enrotllable BLACKOUT que permet  
 enfosquir completament la sala
O 06. Cortina enrotllable SUNSCREEN, translúcida,  
 no transparent

CP_ COBERTA PLANA

CP 01. Formador de pendents. morter d’àrids  
 lleugers. Pendent del 2%. ρ: 600 kg/m3

CP 02. Imprimació asfàltica de base aquosa.  
 Aplicació en fred. ρ: 0.9 g/cm3

CP 03. Impermeabilització. membrana bituminosa  
 bicapa adherida. m: 3.0 kg/m2

CP 04. Capa separadora antipunxonant. Geotèxtil  
 no teixit a base de fibres de polièster de  
 200 g/m2

CP 05. Aïllament tèrmic. Plaques rígides de poliestirè  
 extrudit. e: 2 x 40 mm. λ: 0.034 w/mK.  
 ρ: 32 kg/m3

CJ_ ACABATS DE COBERTA ENJARDINADA  
       EXTENSIVA

CJ 06.  Retenció i drenatge. Làmina retenidora  
 nodular de polietilè d’alta densitat 
CJ 07.  Capa separadora. Geotèxtil no teixit a base  
 de fibres de polièster de 200 g/m²
CJ 08.  Substrat vegetal. mantell de terra pel creixe 
 ment de gespa i plantes aromàtiques.  
 e: 100 mm

CF_ ACABATS DE COBERTA TRANSITABLE LLOSA  
       FILTRANT

CF 06. Junta de connexió. Perfil angular drenant  
 separador d’acer inoxidable. h: 120 mm
CF 07. Paviment. Llosa filtrant, drenant y aïllant.  
 Rajola aïllant constituïda per una planxa de  
 poliestirè extruït. e: 40 mm. λ: 0.034 w/mK
CF 08. Paviment. Capa superior de morter de ciment  
 a base d’agregats minerals seleccionats y  
 additius especials.e: 35 mm

CI_ COBERTA PLANA TRANSITABLE INVERTIDA

CI 01.  morter d’àrids lleugers formador de pendents
CI 02. Imprimació asfàltica de base aquosa.  
 Aplicació en fred. ρ: 0.9 g/cm3

CI 03.  Impermeabilització. membrana bituminosa  
 bicapa adherida. m: 3.0 kg/m2

C1 05.  Capa separadora. Geotèxtil no teixit a base  
 de fibres de polièster de 300 g/m², lligat  
 mecànicament amb forats
CI 06. Aïllament tèrmic. Plaques rígides de poliestirè  
 extrudit d’alta resistència a compressió i  
 mínima absorció de l’aigua. e: 40 mm.  
 λ: 0.034 w/mK. ρ: 32 kg/m3

CI 07. Arrebossat regulador de superfícies
CI 08. Suport del paviment. Suport regulable de  
 poliolefines amb correcció del desnivell de 1%
CI 09. Suport de l’entarimat. Rastells de fusta de pi   
 de 65x38 mm 
CI 10. Paviment. Tarima fusta natural de bolondo  
 amb juntes obertes i acabat de fusta  
 raspallada. e: 22 mm 

mP_ mUR PERImETRAL

mP 01. Suport. muret perimetral de formigó armat  
 d’acabat vist en ambdós costats. e: 200 mm
mP 02. Junta de dilatació perimetral. Placa de  
 poliestirè expandit.ρ: 19 kg/m3

mP 03. Aïllament tèrmic. Plaques rígides de poliestirè  
 extrudit. e: 15 mm. λ: 0.034 w/mK 
 ρ: 32 kg/m3

mP 04. Paviment. Sòcol de granit de Pedras Salgadas

I_ INSTAL•LACIONS

I 01. Desguàs. Bonera d’aigües pluvials
I 02. Desguàs. Canal d’aigües pluvials que  
 connecta la bonera amb el baixant

P_ PAVImENT INTERIOR

P 01. Aïllament acústic ImPACTODAN. Làmina  
 flexible de polietilè reticulat i espumat.  
 e: 5 mm. ρ: 0,2 g/cm³ 
P 02. Suport del paviment. morter d’anivellament.  
 e: 60 mm 
P 03.  Acabat interior. Terra flotant de fusta  
 laminada. Construcció en sec. e: 30 mm

CRF_ CEL RAS FIXE

CRF01.  Suport del revestiment. Perfil d’acer galvanit- 
 zat ancorat al forjat cada 600 mm. e: 0,6 mm
CRF02. Aïllament tèrmic. Panell semi-rígid de llana de  
 roca no revestit. e: 40 mm. λ: 0.034 w/mK.  
 ρ: 70 kg/m3 
CRF03. Revestiment. Plaques de guix laminat KNAUF  
 cargolades a una estructura metàl·lica.  
 e: 15 mm 

CRR_ CEL RAS REGISTRABLE

CRR00.Aïllament tèrmic. Placa rígida d’espuma de  
 poliestirè extruït amb estructura de cèl·lula  
 tancada fixades al forjat amb unes espigues  
 plàstiques. e: 40 mm. λ: 0.035 w/mK.  
 ρ: 30 kg/m3

CRR01.  Suport del revestiment. Perfil secundari  
 CD 60 x 27
CRR02. Suport. Perfil primari SR ancorat a una  
 vareta enroscada fixada al forjat,  
 cada 600 mm 
CRR03. Revestiment. Plaques de guix laminat KNAUF  
 cargolades a una estructura metàl·lica.  
 e: 12,5 mm 

A_ ACABATS EN LA TROBADA AmB LA BARANA

AB 01. Suport. muret perimetral de formigó armat  
 d’acabat vist en ambdós costats. e: 200 mm
AB 05. Barana a base de perfils d’acer inoxidable.
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