Llegenda
Coberta
c.01 Encavallada de fusta existent empotrada a la façana de mur de fàbrica.
c.02 Corretges de fusta 10 x 17,5 cm col·locades cada 70 cm.
c.03 Panell d’aglomerat hidrofug que actua com a protector de l’aïllament. e: 20 cm.
c.04 Làmina de betum asfàltica per impermeabilització de cobertes.
c.05 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 60 mm de gruix amb superfície
acanalada i cantelle recte.
c.06 Membrana impermeable EPDM.
c.07 Teula àrab.
c.08 Morter per pendent.
c.09 Làmina de butil per la impermeabilització.
c.10 Xapa de coronament de zinc e: 1.5 mm.
Lluernari
ll.01 Canal de xapa de zinc; e=1,5mm.
ll02 Obertura mecanitzada de fusteria d’alumini amb sistema d’obertura automàtic.
Tancament
t.01 Estuc de calç.
t.02 Mur de fàbrica existent amb maó format català 29 x14 x 5. e: 44 cm.
t.03 Subestructura de rastrells de fusta 6 x 8 cm.
t.04 Aïllament térmic de Llana de Roca e: 8 cm.
t.05 Taulell de fusta DM e: 19 mm.
t.06 Tapiat d’obertura existent amb maó format català 14 x 29 x 5
t.07 Escopidor ceràmic
t.08 Acabament amb xapa de zinc.
t.09 Morter.
t.10 Finestra amb vidre Climalit 6/12/6 amb fusteria d’alumini fixe amb ruptura de
pont tèrmic. Part superior batent per ventilar.
t.11 Escupidor de xapa de zinc e: 1.5 mm.
Divisories Interiors
di.01 Plaques de Pladur tipus KNAUF amb muntants d’acer amb aïllament acústic fixades mecànicament, e:12.5 cm.
di.02 Panell de fusta DM e: 19 mm.
di.03 Subestructura de rastrells de fusta 6 x 8 cm.
di.04 Aïllament acústic de Llana de Roca e: 8 cm.
Elements Interiors
ei.01 Aïllament tèrmic de plaques rígides de Llana de Roca e: 4 cm.
ei.02 Cel ras format per plaques de cartró guix, e: 12.5 mm, amb fixacions mecàniques
ocultes.
ei.03 Panell de fusta DM, e: 16 mm.
ei.04 Perfil tubular metàl·lic soldat a la biga IPN.
ei.05 Biga IPN 600 existent.
ei.06 Pilar de fossa existent.
ei.07 Forjat de volta a la catalana existent.
Paviment Interior
pi.01 Paviment de formigó remolinat de baixa retracció, e: 4 cm.
pi.02 Morter de ciment.
pi.03 Terra radiant, e: 4.5 cm.
pi.04 Aïllament tèrmic de plaques rígides de Llana de Roca, e: 8 cm.
pi.05 Junta perimetral de poliestiré expandit, e: 2 cm.
pi.06 Solera de formigó, e: 10 cm.
pi.07 Lámina separadora Geotèxtil de poliestiré.
pi.08 Tela asfàltica.
pi.09 Llosa de formigó alleugerit per reforçar, e: 5 cm.
Paviment Exterior
pe.01 Peces de pedra natural sorrenca amb acabat sorrejat (antilliscant) de 60x40
cm, e: 60mm, amb juntes mínimes per evitar problemes amb les gelades.
pe.02 Capa de morter de ciment e: 4 cm.
pe.03 Formigó armat de pendents, e: 15 cm.
pe.04 Enmacat de graves e: 20 cm.
pe.05 Terreny existent.
pe.06 Sabata existent de maó.
pe.07 Reixeta I canal de recollida d’aigües pluvials d’acer galvanitzat.
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