_Emplaçament 1/2500

Coronament de mur de formigó armat.

_Secció constructiva Sales de vetlla
1

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.

3

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

2

4

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.

6

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

5

7

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

8 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.
9
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 una 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 Forjat unidireccional prefabricat amb plaques alveolars.
20 Plaques alveolars de 120x30cm de la casa HORMIPRESA model C3008 de 1.20m
d'amplada, 1.02KN/m2 de pes propi, REI120 i un aïllament acústic de 55.30dB.
21 Lluminaria empotrada al cel-ras, lampada halogenurs amb reflector d'alumini, model Varatta
de la casa IGUZZINI.
22 Fluorescent ocult.
23 Panelat de fusta compost per panells aglomerats xapats sense perforacions fixats al
parament vertical amb rastrells de pi mantenint la càmera d'aire de 40mm.
24 Rastrells de fusta de 40 x 40 cm. per a la sustentació de l'envà de fusta.
25 Llana de roca de densitat 40 kg/m³ de la casa ROCKWOOL.
26 Trasdossat de cartró guix de la casa IBERPLACO amb doble placa standard BA13 i perfileria
R48 de 48mm amb llana de roca de densitat 40 kg/m³ de la casa ROCKWOOL.
27 Parament enrajolat amb peça porcelànica de la casa PORCELANOSA mod. Urban color gris
de 60 x 30 cm amb ciment cola porcelànic.
28 Armat negatiu en forjat de plaques alveolars #1Ø6c/20.
29 Aïllant de poliestirè termo-conformat de cèl·lula tancada per la fixació dels tubs PE-Xb de la
casa POLYTHERM de mides 998x1334mm i gruix 30mm amb una densitat de 25kg/m3, una
conductivitat tèrmica mitja de 0.0355W/mºC i una resistència tèrmica de 1.02m2K/W.
30 Tubs de polietilè reticulat d'alta densitat de Ø16mm de la casa POLYTHERM mod. PE-Xb.
31 Solera de morter autonivellant de 3cm de gruix mig amb ciment de dosificaicó 1:8.
32 Capa de microciment de 2mm acabat color gris cendra.
33 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).
34 Sistema ocult de fixació del tancament de vidre mitjançant pletines d'acer galvanitzat fixades
al forjat mitjançats tacs mecànics i tapetes decoratives d'alumini extrusionat lacat RAL 9007.
35 Terreny natural.
36 Llosa massissa de formigó armat HA-25
37 Sistema de climatització per impulsió empotrat al fals sotre.
38 Xapa de zinc de 2 mm
39 Tela asfàltica tipus Esterdan 40 p elastòmer de la casa TEXSA.
40 Paret divisòria de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
41 Peça de pedra artificial de 50 x 50 cm per a paviment flotant
42 Pilons regulables de material termoplàstic per a suport del paviment.
43 Juntes d'EPDM pel sellat i estanqueitat del vidre.

JOINA MARTÍN NOGUÉ
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_Secció en planta

TANATORI A MONTJUÏC

44 Peça de plàstic rígid tipus Rotherm per la ruptura del pont tèrmic.
45 Perfil metàl.lic HEB 200
46 Pletina metàl.lica
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