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F FAÇANA
F_01 Lama, xapa de coure
F_02  Montant de subjecció de lama de xapa d’acer galvanitzat, 10 x 40mm
F_03 Anclatge d’alumini, anclant el montant vertical amb la solera per fixació 
mecànica
F_04 Anclatge d’alumini, anclant el montant vertical amb les loses per fixació 
mecànica
F_05 Montant del tancament de xapa d’acer galvanitzat, 50 x 150mm, anclat 
entre forjats
F_06  Acabat de xapa de coure
F_07  Làmina de vapor, e=1mm
F_08 Aïllament tèrmic de llana de roca, e=10 cm
F_09 Trasdossat, doble placa de guix laminat estàndar, acabat pintat de blanc
F_10  Premarc metàlic
F_11 Carpinteria d’alumini

F_12  Doble vidre amb cambra d’aire

C COBERTA
C_01 Acabat de xapa llisa de zinc amb junta alçada oberta
C_02 Aïllament tèrmic de llana de roca, e=10 cm
C_03 Làmina de vapor, e=1mm
C_04 Làmina geotèxtil, e=3mm
C_05 Capa de formació de pendents de formigó en massa
C_06  Anclatge de la xapa de zinc, llistó de fusta de 7 x 5cm  i 
 mecànitzat a la capa de formació de pendents
C_07 Remat de coberta de bloc de formigó fixat al forjat
C_08 Embellidor del remat de coberta amb xapa de coure fixat
 mecànicament al remat

E ESTRUCTURA
E_01 Solera de formigó, e= 20cm
E_02 Làmina impermeable, e=1mm
E_03 Capa de graves, e= 7cm
E_04  Làmina geotèxtil, e= 3mm 
E_05  Terreny natural
E_06 Protecció contra la congelació de la solera, formigó
E_07 Forjat de formigó 
E_08  Xapa colaborant
E_09 Perfil metalic en L 
E_10 Pilar d’acer HEB 200, protegit antiincendi amb pintura 
intumescent

E_11 Biga d’acer HEB 180, protegit antiincendi amb pintura intumescent

P PAVIMENT
P_01 Paviment de microciment antilliscant amb acabat de superfície mat
P_02 Terra radiant
P_03 Formigó
P_04 Aïllant tèrmic de llana de roca, e= 5cm

S FALS SOSTRE
S_01 Guix laminat amb acabat de guix projectat, despenjat a 20cm del forjat

S_02 Sistema d’ancoratge mecànic al forjat


