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1- Capa de grava (5cm).
2- Filtre  antipinçament  i filtrant.
3- Aïllamnet térmic d'alta densitat. Poliestiré extrudit 6cm.
4- Capa separadora, barrera de vapor.
5- Làmina impermeable bituimnosa.
6- Morter de regulació (3cm).
7- Cimen alleugerit per a formació de pendents (3% pendent).
8- Cércol perimetral de llosa.
9- Casetó no recuperable de poliestiré extruit (altura 23cm).
10- Formigó d'emplenat per a llosa alleugerida.
11- Cavalló de formigó polimer casa Ulma. Peça especial 36x120x151cm.
12- Envanet de totxana amb estucat exterior 14cm gruix.
13- Capa d'aïllament d'alta densitat, 5cm de gruix.
14- Estucat exterior de guix, gruix 2cm.
15- Escuadra metàl·lica continua cargolada al forjat.
16- Anclatge doble cargolat de punta fixe.
17- Montant metàl·lic, 60cm d'ample.
18- Travesser metàl·lic, 60cm d'ample.
19- Soldadura prefabricada per a unió de protecció solar.
20- Subjecció circular soldada i cargolada
21- Tub metàl·lic amb acabat de coure, dimensions 4cm diàmetre.
22- Tancament de vidre baix emissiu marca Climalit, 6/8/6.
23- Perfil metàl·lic de subjecció sostre exterior Knauf.
24- Aïllament d'alta densitat de poliestiré extrudit. 6cm de gruix.
25- Montant metàl·lic de 5cm marca Knauf.
26- Placa de formigó polímer textura granit marca Ulma, dimensions 150x100cm.
27- Perfil d'alumini amb ropttura de pont térmic de mur cortina.
28- Pilar estructural de formigó, dimensions 35cm.
29- Panot de 15x15 per a paviment peatonal.
30- Mur de contenció de terres, 50cm de gruix.
31- Morter addhesiu, 3cm.
32- Paviment ceràmic de gran format casa Porcelanosa 100x60cm.
33- Aïllament d'alta densitat de poliestire extrudit, 6cm de gruix.
34- Formigó per a llosa.
35- Casetons no recuperables Cavitti per a llosa de pavimentació alleugerida, 15cm.
36- Formigó de neteja.
37- Capa de graba per a filtracions.
38- Estrat de terres existents.
39- Estucat i revestiment de mur per a barana.
40- Mur de totxana de 14cm de gruix.
41- Taulell de fusta per a creació de banc.
42- Subestructura metàl·lica per a potes de banc.
43- Paviment de formigó, dimensions 60x60cm.
44- Morter addeshiu, 3cm de gruix.
45- Casetó de PVC no recuperable per a alleugeriment de llosa.
46-Perfil metàl·lic regulable per a fals sostre Knauf.
47- Subestructtura de fals sostre Knauf.
48- Panell de cartró guix marca Knauf de 2.5cm de gruix.
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Sistema de protecció solar a base de tubs metàl·lics amb un
acabat de coure. El sistema de subjecció dels tubs es basa en
uns agafadors que pressionen els tubs i van clabats i soldats
a l'estructura principal de chapa.
Aquesta chapa aniria cargolada de fotjat a forjat, amb una
altura de 3m i donantuna partició vertical de 3m. Per tant el
módul resultant es de 3x3m amb dos mòduls suspesos a la
planta primera.

Axonometria del sistema de
forjat. Llosa alleugerida amb
casetons de poliestiré no
recuperables.

Transmitàncies tèrmiques llosa alleugerida

MATERIAL Gruix (m) ɣ (W/mºC)

Casetó poliestiré
Formigó armat
Paviment ceràmic

0.23
0.12
0.03

2.85
0.61
1

R (mºC/W)

6.5
0.0061
0.03

R TOTAL= 1 / 6.5= 0.15 w/mºC CTE= 0.65 w/mºC

Axonometria explotada del sistema
de rotecció més el tancament de
vidre de la façana entre forjats.

Al tenir un sistema de pilars i una forma de l'edific molt
irregular, un sistema de llosa alleugerida ens ajudarà a
simplificar molt l'acabat i l'execució de l'obra.

Comparativa llosa massissa i llosa alleugerida

LLOSA MASSISSA LLOSA ALLEUGERIDA

29 kg/m2 Acer

320 L/m2 Formigó

64 pcs/m2 Puntals

7.8 kg/m2 Acer

134 L/m2 Formigó

30 pcs/m2 Puntals


