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Capa separadora geotextil, tipus Danofelt 115 de la casa ZINCO.

Element de drenatge i de retenció d'aigua tipus Floradrain FD-25 de la casa ZINCO de polietilè
reciclat, amb concavitats per la retenció d'aigua i perforacions per la ventilació i difusió.

Filtre de propilè precomprimit tipus SF de la casa ZINCO resistent a la putrefacció, d'ús com a
filtrant sobre els elements de denatge.

Substrat mineral tipus Zincolit de la casa ZINCO format per un producte reciclat d'alta qualitat
sobre la base de triturat d'argila, d'estructrua estable i resistent a gelades.

Substrat germinal tipus Zincohum de la casa ZINCO enriquit amb argiles i fibres servint com a
adob orgànic i subministradpr d'humus.

Acabat de coberta mitjançant vegetació de creixement baix per coberta ecològica tapizant
tipus Sedum de la casa Zinco.

Anclatge de linia de vida mod. Fallnet de la casa ZinCo amb cable d'acer inoxidable per la
fixació de l'arnès de subjecció.

Llàmina de poliestirè de 2cm per absorvir les dilatacions del formigó cel·lular de la casa
TEXSA.

Coronament de mur de formigó armat.
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10 Aïllament rígid de 5cm de gruix mitjançant plaques de poliestirè extrusionat d'alta densitat de la
casa TEXSA.
11 Xapa de morter de ciment porland, sorra de riu i cal de dosificació 1:2:10, d'1cm de gruix.
12 Llàmina antiarrels WSF40 de la casa ZINCO per la protecció de la impermeabilització de la
coberta de la penetració de les arrels de les plantes amb un solape mínim de 1,50m.
13 Llàmina asfàltica bicapa 2LBM30 amb sistema adherit de la casa TEXSA, amb alçada de
protecicó, 20cm, sobre nivell d'acabat.
14 Capa de formigó cel·lular amb pendent del 2% i un mínim de 5cm de gruix, abocat en dos
tongades amb menys espumant a la segona com a substitu de la xapa de morter.
15 Fals sostre de cartró guix de la casa IBERPLACO amb doble placa standard BA13.
16 Perfileria R48 de 48mm.
17 Varilles de mètrica 6 i horquilles de fixació tipus STIL F 530.
18 Llana de roca de densitat 40 kg/m³ de la casa ROCKWOOL.
19 Llosa massissa unidireccional de formigó armat HA-30.
20 Armat de negatiu #1Ø6c/20.
21 Pilons regulables de material termoplàstic per a suport de paviment
22 Peça de pedra artificial de 50 x 50 cm per a paviment flotant
23 Sistema de climatització en fals sostre.
24 Terreny natural
25 Substrat de graves.
26 Solera de formigó armat HA-25.
27 Solera de morter autonivellant de 5 cm de gruix mig amb ciment de dosificació 1:8.
28 Capa de 2 mm de microciment de color gris cendra.
29 Panot de pedra artificial
30 Perfileria d'alumini lacat RAL 9007 extrusionat de 2mm de gruix.
31 Acristallament 6+4/15/6+4, format per vidre exterior laminat baix emisiu e incolor Guardian
SunGuard HS Superneutral 62 de 6+4mm, càmera d'aire deshidratat de varilla negra de
15mm de gruix i vidre interior laminat incolor 6+4mm, tot el conjunt amb els cantells pulits CPI
(Canto Pulido Industrial).

ceràmica

de la casa

32 Petjada amb acabat interior mitjançant peces de pedra ceràmica de la casa PORCELANOSA
mod. Lavagna color gris format 66x29,90 cm.
33 Contrapetja amb acabat interior mitjançant peces de pedra
PORCELANOSA mod. Lavagna color gris format 66x15 cm.
34 Barana de vidre format per un vidre laminat incolor de 6+6 mm.
35 Armat de mur de contenció amb armat a les dues cares amb #1Ø8 c/20 i distanciadors.
36 Mur de contenció de terres de formigó armat.
37 Formigó de neteja de 5 cm de gruix per a assentament de la sabata.
39 Sabata correguda de formigó armat HA-30.
40 Armat sabata correguda.
41 Armat llosa d'escala.
42 Llosa d'escala amb formigó armat HA-25.
43 Silicona pel sellat del vidre de la barana mod. Sikasil SP de la casa SIKA.
44 Pletina d'acer inoxidable de 4 mm. de gruix embeguda al lateral de l'escala mitjançant varilles.
45 Anclatges al formigó per al conjunt de la barana.
46 Juntes de neoprè per la fixació del vidre.
47 Perfil conformat d'acer galvanitzat anclat al formigó mitjançant un tac mecànic de mètrica 6 de
la casa HILTI per la fixació de la xapa d'acer galvanitzat de 3mm.

1

_Detall 1

3

5

6

7

8

9

10

_Detall 3

JOINA MARTÍN NOGUÉ

4

_Secció en planta

2

TANATORI A MONTJUÏC

48 Peça de plàstic rígid tipus Rotherm per la ruptura del pont tèrmic.
49 Juntes d'EPDM pel sellat i estanqueitat del vidre.
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