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LLEGENDA

COBERTA

C1   Minvell ceràmic col·locat sobre mur de façana amb morter
C2   Arrebossat interior de coberta monocapa blanc
C3   Xapa metàl·lica de cobriment de junta del paviment amb l’ampit 
C4 C4   Terra registrable de llosetes ceràmiques de 40 x 40 cm recolzades             
    sobre soport plàstic “plots”
C5   Plots o peus plàstics regulables per absorvir la diferència de cota a          
           coberta
C6   Bonera sifònica (EDPM) amb morrió
C7   Capa antipunxonament geotèxtil
C8   Aïllament rigid de poliestirè extrudit de 10 cm 
C9 C9   Làmina asfàltica impermeabilitzant col·locada mecànicament i amb  
          solapament
C10  Pendet de formigó cel·lular

FAÇANA

F1    Arrebossat exterior a base de morter de calç aeria i pintat d’ocre
F2    Junta de morter
F3    Mao massís 14 x 29 x 5 cm
F4 F4    Cornissa de pedra massissa
F5    Enguixat interior a bona vista i pintat
F6    Imprimació
F7    Arrebossat incial
F8    Armadura 
F9    Capa de morter
F10  Aillament termic de fibres de fusta tipus “Steico”
F11 F11   Fixacions de l’aillament tèrmic al mur existent
F12  Fixació del perfil en L al mur existent
F13   Perfil metàl·lic en L 
F14  Imposta soldada al perfil metàl·lic
F15   Tancament no practicable d'una fulla fixa de vidre doble
F16   Tancament practicable de dues fulles correderes de vidre doble
F17   Tancament practicable de dues batents de vidre doble
F18 F18   Detall de l'arc de planta baixa executat manualment a l'edifici origi- 
           nal i acabat enguixat
F19   Dintell de pedra existent a l'edifici original
F20   Persiana enrollable de fusta
F21   Balustrada de pedra artificial, col·locada amb morter mixt
F22   Arc existent
F23   Panell d’aillament tèrmic
F24 F24   Aplacat de pedra artificial existent fixat amb morter
F25   Porta de relliga metal·lica

FORJAT

Fo1   Bigues existents de fusta serrada de pi
Fo2   Biguetes existents de fusta serrada de pi
Fo3   Volta catalana
Fo4  Connectors metàl·lics per solidaritzar el forjat
Fo5Fo5  Nova cap de compressió de formigó
Fo6   Positius de reforç
Fo7  Formigó anivellador alleugerit amb arlita reblert per arribar a la cota   
          de paviment, acabat pulit i amb tractament per garantir la durabilitat
Fo8   Lamina de aillament de polietilè
Fo9   Tarima de peces de fusta
Fo10  Sòcol de fusta 
Fo11 Fo11  Biga tipus Fink fixada a la biga preexistent
Fo12  Fals sostre reistrable de peces prefabricades guix laminat
Fo13  Aïllament rigid de poliestirè extrudit de 4 cm 

ESCALA

E1    Barana de reixeta metalica de 5cm de forat, amb subestructura 
    metalica soldada a la biga de suport d’escala
E2    Esglao de relliga metalica, fixat amb platina a la biga
E3 E3    Pletina de fixacio de l-esglao a la subestructura
E4    Biga tram d’escala IPE 220
E5    Biga tram repla IPE 220
E6    Tancament vertical de relliga metalica

ENVANS INTERIORS

En1   Lamina elastica acustica
En2   Placa de fermacell de 62,5 x 120 cm de 10 mm de gruix 
En3 En3   Acabat amb panells de fusta de 62,5 x 120 cm de 10 mm de gruix 
En4   Acabat enrajolat peces ceramiques de 15 x 15 cm
En5   Espuma rigida de poliestire
En6   Perfil de fusta de 6 x 10 cm

SECCIO LONGITUDINAL BB’
ESCALA 1.100
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