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coberta
c1_ graves de riu rodones  Ø16-32mm        _400mm
c2_ element drenant i de retenció d’aigua fabricat de poliofelina reciclada 
       zinco floradrain FD 25E amb clips d’unió de plàstic connectats a pressió  _25mm
c3_ filtre sistema SF de polipropilè termosolda_zinco SF, permeabilitat H50 70L/m2·s _0.6mm
c4_ aïllament tèrmic hardrock 391_rockwool λ=0.039 W/(m·K)    _100mm
c5_ làmina geotèxtil de separació antipunxonament 
c6_ làmina impermeable bituminosa amb protecció mineral LBM (SBS)-40FV  _3mm
c7_ formigó alleugerit amb morter cel·lular, formació de pendents_densitat 
 300 kg/m3 >2%
c8_ làmina geotèxtil de separació
c9_ perfils d’acer inoxidable estancs formant una geometria amb una inclinació 
de 10º cap a l’exterior i amb dos goterons per forma      _5mm 
c10_perfil de fixació d’acer inoxidable, té la funció de protegir i anclar la làmina 
impermeable_CTE-DB-H: trobada coberta: la impermeabilització s’ha de prolongar 
20cm en vertical per tal que l’aigua de les precipitacions no s’infiltri, per això s’utilitza un
perfil mecànic d’acer inoxidable amb una pestanya a la part superior que serveix com a 
base per a la col·locar-hi d’un cordó de segellat entre el perfil i el mur. A la part inferior, 
l’aresta de de la làmina impermeable ha de ser arredonida per a que no es pugui fer 
malvé ni punxonar.            
c11_ junta de dilatació de material compresible_porexpan     _30mm
CTE-DB-HS Necessitat de juntes de dilatació en qualsevol trobada de coberta i element 
vertical. Les juntes han d’afectara les diferentsc apesd e la coberta a partir d’elements 
de suport. Les bores de les juntes han de ser romos, amb angle 45º i un gruix major de 
3cm. 

sistema estructural
e1_ suport estructural horitzontal (coberta) format per un panell de fusta 
 contralaminada KLH 7c 240mm TL       _240mm
e2_ suport estructural vertical (muret) format per un panell de fusta 
 contralaminada KLH 3c 100mm TT       _100mm
e3_ suport estructural vertical (façana) format per un panell de fusta 
 contralaminada KLH 5c 140mm TT       _140mm
e4_ suport estructural horitzontal (forjat) format per un panell de fusta 
 contralaminada KLH alleugerit amb aïllament      _200mm
e5_ suport estructural vertical (jàcera) format per un panell de fusta 
 contralaminada KLH 5c 200mm DL       _200mm
e6_ perfil metàl·lic U amb cargols TBS8300 rothoblaas_8x300mm     _15mm
e7_ perfil metàl·lic LD amb cargols _Ø12mm       _200x100x15mm
e8_ perfil d’acer d’unió sistema de fonamentació amb jàcera-forjat i pilar-mur  _15mm
e9_ estrep TUB24 simpson strong tie        _250x500x15mm
e10_ perfil metàl·lic U amb cargols TBS8300 rothoblaas_8x300mm    _15mm
e11_ llistó de fusta per a ajustar les alçades
e12_ anclatge tubular mascle per a la fonamentació                 _Ø160mm
e13_ anclatge tubular femella per a la fonamentació                 _Ø120mm
e14_ peça d’acer roscada d’unió del sistema de fonamentació amb l’estructura  _Ø50mm 
e15_ taps de segellat i protecció a la corrosió dels tub
e16_ piloedre_peça de formigó per a fonamentació en superfície amb tubs d’acer 
 atornillats de Ø40mm i de 2.5m de longitud                  _300x300mm

façana
f1_ revestiment exterior, acabat arrebossat de morter de calç color blanc trencat _15mm
f2_ malla de reforç de fibra de vidre tipus webwer.therm200 fixada químicament i 
embeguda amb morter de reforç 
f3_ aïllament tèrmic, panells de llana de roca isover fixats mecànicament a 
trenca-junta            _100mm
f4_ perfils d’acer inoxidable formant una geometria amb una inclinació cap a 
l’exterior i amb trencaaigües per forma        _5mm

fusteria
fu1_ vidre doble climalit plus planitherm                _4/10/3mm
fu2_ corredera de fusta de pi laminada amb vernís incolor_iscletec    _78 mm
fu3_ premarc de fusta                   _40x70mm

divisions interior
d1_ canal C69/40 KNAUF_perfil de xapa d’acer galvanitzat de base del 
tipus DX51D( FeP o2 G),revestiment Z140g/m2 amb guix de 0,55mm   _69x40cm               
d2_ muntant C69/40 knauf_ perfil de xapa d’acer galvanitzat de base del 
tipus DX51D( FeP o2 G),revestiment Z140g/m2 amb gruix de 0,6mm    _69x40cm
d3_ placa STANDARD knauf per a interior, amb ànima de guix revestida 
amb làmines de cartró, no és combustible i és fàcilment manipulable   _15mm

fals sostre

s1_ vareta regulable amb twist de suspensió amb unió per a perfil primari   _Ø160mm
s2_ perfil primari d’acer          _24x38m
s3_ placa de cartró-guix knauf amb cantonada D      _15mm 
s4_ conducte de ventilació amb difusor circular      _Ø300mm
s5_ lluminàries tipus focus quintesserce d’ERCO      _100x60mm 

paviment interior

p1_ paviment continu acabat de microciment color gris ciment    _5mm
p2_ paviment tècnic compacte continu_sistema TDM SUBWAY
Sistema format per uns canals tècnics i uns nodes tècnics. Les instal·lacions es 
distribueixen per els canals fins arribar als nodes que són els punts de servei 
segons la necessitat                    _60mm
p3_ morter anivellador           _5mm
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