
SECCIÓ 1

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

COBERTES
C.1_Làmina barrera de vapor

C.2_Formigó cel·lular per formació de pendents (pend. 2%)

C.3_Doble làmina impermeable, e = 3mm

C.4_Làmina drenant nodular de plietilè d'alta densitat, e= 8cm
C.5_Capa de terra vegetal e = 30cm

C.6_Vegetació tipus Sedum de baix mantenimient

ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ
E1. Forjat de plaques alveolars de 40cm de cantell més 5cm de capa de
compressió.
E2.Malla electrosoldada
E3.Armadura de negatius

E4.Forjat de xapa col·laborant MT-100 de 10cm i capa de compressió de
4cm
E5.Reforç d'armat inferior i superior
E6.Reomplert de graves

E7.Làmina drenant tipus delta drain

E8.Doble làmina asfàltica d'impermeabilització, de 3 mm

E9.Mur de contenció e45cm

E10.Anclatges químics a mur amb resines HILTI HIT HY-200 o equivalent

E11.Cèrcol

PAVIMENTS
P1. Tarima tipo JUNKERS de faig standard de 25 mm sobre rastrells.
P2. Rastrells de fusta 70 x 70 mm per suportar la tarima.

P3. Aïllament tèrmic d'espuma de poliestire extruit amb estructura de
cel·lulatancada FLOORMATE 500 per paviments, e=3-5 cm.
P4. Subpaviment ACOUSTICORK C11 (aglomerat de suro, e=2 mm) per
aillament acústic sota paviments laminats, fuestes i parquets flotants, etc.

P5. Paviment de peces prefabricades de formigó, de = 3 cm, de diferents
dimensions col·locades segons planta. Juntes de 5 mm de gruix.

P6. Formigó cel·lular de 150 kg/m³ per formació de pendent (mínim 2%)
P7. Capa separadora (geotextil).
P8. Recrescut de morter de ciment, de = 3 cm.

P9. Paviment ceràmic antilliscant STON-KER amb la tecnologia Nanoker de
la casa Porcelanos. Model CASCAIS NATURAL dimensions 40x60cm.

P10. Enrajolat de gres antilliscant 20 x 20 cm, per a sòl de vestuaris i
passadissos.

FAÇANES

F1. Policarbonat alveolar multipared d'alta resistència. Posició fixa i
corredera.

F2. Gelosía de formigó prefabriat blanc de la marca Escofet.

F3. Subestructura de tubular metàl·lic per a creació de la doble pell
ventilada.

F4. Passarela metàlica anclada a la subestructura metàl·lica per a
manteniment de la façana.
F5. Malla d'acer galvanitzat Tramex, 30x30mm

ACABATS

A1. Fals sostre de lames d'alumini acabat blanc.
A2. Fals sostre continu de plaques de guix laminat PLADUR 600x600x15mm,
suspès del forjat mitjançant perfilería oculta d'acer galvanitzat col·locat
cada 50cm. Acabat de pintura plàstica blanca, mate i textura llisa.
A3. Panell d'alta densitat compost de fibres de cel·lulosa impregnades en
resines fenòliques. Superfície de fusta natural protegida amb revestiment de
formulació pròpia.
A4. Baranda de tub calibrat 70 x 20 mm, pintat en grafit metalitzat, amb
doble làmina de policarbonat transparent d'altra resistencia a l'impacto.

A5. Jàssera portagrades de formigó armat Pujol. Sección 40x40/50/60.

A6. Grada de formigó armat prefabricat Pujol. Longitud fins a 6'5m.

A7. Graó de formigó armat prefabricat Pujol per creació d'escala.

A8. Fals sostre lluminós de plicarbonat translúcid, suspès de forjat mitjançant
perfilería vista d'acer galvanitzat col·locat cada 70cm.

SECCIÓ 4

POLIESPORTIU

C.2 C.3 C.5 C.6

A.8

FAÇANA DE DOBLE PELL

TANCAMENT INTERIOR
Material: Policarbonat alveolar multipared d'alta resistència
Posició fixa i corredera

GELOSÍA EXTERIOR
Material: Formigó blanc
Mides: 450x93cm e=6cm > 4,18m²
Pes: 320kg
Posició fixa
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CONSTRUCCIÓ: DETALLS CONSTRUCTIUS C3e: 1/20
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