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LLEGENDA

FONAMENTACIÓ
F01 Terreny natural 
F02 Mur Pantalla estructural, formada a base de dames de 0,60x2m de llargada, armat a doble cara amb rodons ø16 

cada 20cm, formigó HA-30/F/20/IIIb i acer B-500S
F03 Solera d’assentament, e=15cm
F04 Llosa de subpresió, e=100cm, armada a doble cara amb rodons ø16 d’acer B-500S, formigó HA-30/F/20IIIb
F05 Armat de connexió, rodons ø16,  acer B-500S
F06 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, pendent 1%
F07 Biga de coronació 80x60cm al llarg de tota la pantalla, armada amb rodons ø16 d’acer B-500S, formigó HA-30/F/

IIIb
F08 Membrana impermeabilitzant de polietilé 100 μ
F09 Làmina impermeabilitzant d’emulsió bituminosa
F10 Acabat impermeabilitzant Delta-Drain per murs de formigó
F11 Canaleta de recollida d’aigües connectada a sistema d’evacuació d’aigües de l’edifi ci
F12 Làmina impermeabilitzant sobre l’enfoscat
F13 Envà recolzat d’aïllament del mur pantalla de maó calat hidrofugat de 24x11.5x7.5cm.

ESTRUCTURA
E01 Llosa estructural, de 40cm de cantell, armada a doble cara amb rodons ø16 cada 25cm, formigó HA-30/F/20/IIIb i 

acer B-500S
E02 Formació de pendents amb formigó del·lular sense granulat, pendent 2%
E03 Bloc prefabricat de formigó 20x20cm, armat amb 2 rodons ø12 cada 50cm
E04 Pilar metàl·lic 2xUPN 300 soldats
E05 Recolzament articulat de la malla espacial a sobre dels pilars metàl·lics.
E06 Estructura espacial PALC-3 de Arcelor, de base quadrada 2x2m i 1,41m de cantell, barres acer A42 de ø70mm, 

e=2mm, nusos esfèrics d’acer massís ø=77mm
E07 Sistema de fi xació per a corretges superiors per al suport de l’acabat de la coberta
E08 Perfi l omega70 
E09 Làmina bituminosa impermeabilitzant per cobertes d’aparcaments tipus POLYDAN-48
E10 Capa de protecció de la impermeabilització de morter de ciment, e=3cm acabat remolinat

COBERTA
C01 Panell de fusta OSB e=40mm a sobre de perfi ls omega
C02 Làmina impermeabilitzant de betum plastimètric amb fi xació termofusible sobre taulells de formació de pendents i 

solapament perimetral
C03 Acabat superior de xapa de coure  mate plegada, fi xada mecànicament
C04 Remat de xapa plegada de coure mate, plegada amb goteró, fi xada mecànicament
C05 Acabat inferior de xapa de coure mate plegada, fi xada mecànicament
C06 Panells ceràmics per ornamentació coberta, amb suport metàl·lic i fi xats a coberta mecànicament
C07 Canal·ló de recollida d’aigües de xapa plegada de coure integrat en coberta

REVESTIMENTS I ACABATS
R01 Solera de formigó no estructural de 15cm de gruix
R02 Revestiment rugos per a paviments de formigó COMPODUR PLUS COLOR e=1mm
R03 Enguixat  i pintat sobre parament vertical interior de formigó
R04 Pintat de parament horitzontal interior amb pintura plàstica
R05 Morter de fi xació per a paviments e=2cm
R06 Paviment de peces Llosa Vulcano de la casa Breinco, peces de 60x40cm e=8cm i 20x40cm e=8cm, color platja, 

coŀlocades a trenca junt
RV07 Sub-base granular e=20cm, compactat 95% P.M.

XAPA COURE
APLICACIÓ Coberta
CARACTERÍSTIQUES Planxa de llautó color or mate superfi na. De major duresa que 

el coure és molt fàcil de manipular, troquel·lar, mecanitzar 
o doblar.

RESISTÈNCIA Oxidació i agents salins pel que el seu ús és adequat en ele-
ments propers a zones costeres

UNIONS Poden ser mecàniques amb reblons, fàcilment muntables i 
desmuntables.

PAVIMENT CONTINU COMPODUR PLUS COLOR
APLICACIÓ Aparcament
CARACTERÍSTIQUES Revestiment rugós de paviments de formigó en interiors 

obtingut mitjançant la posada a punt d’un sistema multicapa 
aplicat en espessors de 1mm

RESISTÈNCIA Abrassió i trànsit rodat
ESTRUCTURA Base de formigó fratesat 

Penetració al formigó de l’imprimació
Doble capa de morter COMPOMIX
Sellejat amb resines acríliques COMPOPAINT

PANELLS CERÀMICS
APLICACIÓ Coberta
CARACTERÍSTIQUES Panells d’acabat de la coberta 

formats per una subestructura 
d’acer galvanitzat de 2x5m a sobre 
de la qual es col·locaran unes 
peces ceràmiques de 1cm de gruix 
de dimensions variables fi xades a la 
subestructura mecànicament.
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