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ACTUACIÓ I - CARRER DE LES FLORS
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SECCIÓ PROPOSTA S-S’
E 1:20

a. Tapajuntes corregut d’acer galvanitzat amb base   
 de neopré de 3 mm. fixat mitjançant fixació   
 mecànica  a l’estructura portant.
b. Vidre laminat tintat de 6 mm.
c. Estructura portant composta per un entremat de   
 perfils metàlics d’acer galvanitzat.
d. Lameles parasol desplegables manualment.
e. Carpinteria composta abatible formada per dos   
 mòduls amb vidres laminats de 4mm. 
 Sistema de obertura manual mitjançant manovella.
f. Caneló de desguàs de les aigües pluvials. 4% inclinació.
g. Dintell format per un doble perfil metàlic HEB-140.  
 reposats sobre cubs de 20x30x20cm de granit.
h. Varana metàlica. h:110cm.
i. Montants d’acer extruit fixats per la cara superior.
j. Carpinteria de fusta amb vidre laminat. 4+4
k. Carpinteria de fusta amb vidre laminat i cambra   
 d’aire. 4/10/4
l. Bigues de fusta i jorjat retirat per la generació  
 dels patis. 

m. Arrencada de la carpinteria existent.
n. Confinament dels brancals  de les noves obertures   
 amb maó ceràmic manual.
o. Llosa prefabricada de formigó amb pendent 2%.
p. Llosa drenant prefabricada de formigó tipus “Illa” de  
 40x40x12 cm.
q. Neteja del terreny i adició de nutrients barrejat amb  
 llevors de plantes silvestres tipus Bellis perennis o   
 Aira praecox L.
r. Llosa de formigó. 60x30x10
s. Llosa de pedra. 40x30x10
t. Llamborda de pedra. 30x30x10
u. Llosa de formigó armat. e: 20cm
v. Làmina geotextil antipunxant a sobre i sota la   
 làmina impermeabilitzant.
w. Làmina impermeabilitzant.
x. Llosa de formigó de neteja 5cm.
y. Capa de 10cm de gravilla.
z. Base compactada i netejada.
A. Conexió a la xarxa d’aigues separatives.
B. Safata metàlica d’instal.lacions.
C. Revoc de morter a la cal sobre soport de malla
 de fibra de vidre.
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