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1- Càmara bufa e= 200 mm ventilada naturalment amb
reixes.
2- Terreny natural existent.
3- Mur pantalla perimetral estructural de formigó armat,
e= 600 mm.
4- Armadures de mur pantalla. Barres d'acer corrugat. 5-
Canaló de formigó prefabricat per a desaigüe de la càmara
bufa.
6- Repicat > 100 mm del mur perimetral per a la connexió
entre mur pantalla i llosa de fonamentació.
7- Llosa de fonamentació de formigó armat, e = 800 mm.
8- Perfils metàl·lics horitzontals per a creació de la
càmara bufa, fixats mecànicament.
9- Perfils metàl·lics verticals per a creació de la càmara
bufa, fixats mecànicament.
10- Envà doble de guix laminat e= 20 + 70 + 20 mm amb
llana de roca. Impermeabilització amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV.
11- Plaques perforades per a aïllament acústic de
melamina amb acabat de fusta de roure, e= 30 mm.
12- Armadura de connexió per tallant, col·locació a 45º.
13- Geotèxtil de polièster.
14- Làmina de betum modificat amb eslastòmers amb
sol·lució de base acuosa o orgànica, i armadures de feltre
de fibra de vidre amb superfície no protegida i banda de
reforç perimetral acabada amb film de plàstic en ambdues
cares.
15- Imprimació asfàltica sobre formigó de neteja.
16- Formigó de neteja, e= 100 mm.
17- Paviment continu de formigó pulit, e= 40 mm.
18- Làmina de polietilé expandit, e= 10 mm.
19- Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrusionat
XPS, e= 100 mm, amb resistència a la compressió > 300
kPa.
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1- Mur de formigó armat e= 150 mm.
2- Trassdosat de guix laminat e= 20 mm amb llana de
roca e= 70 mm. Impermeabilització amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV. EI 120
3- Paviment continu de formigó pulit, e= 40 mm.
4- Làmina de polietilé expandit, e= 10 mm.
5- Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrusionat
XPS, e= 100 mm, amb resistència a la compressió > 300
kPa.
6- Llosa de fonamentació de formigó armat, e = 800 mm.
7- Geotèxtil de polièster.
8- Làmina de betum modificat amb eslastòmers amb
sol·lució de base acuosa o orgànica, i armadures de
feltre de fibra de vidre amb superfície no protegida i
banda de reforç perimetral acabada amb film de plàstic
en ambdues cares.
9- Imprimació asfàltica sobre formigó de neteja.
10- Formigó de neteja, e= 100 mm.
11- Armadura de connexió per tallant, col·locació a 45º.
12- Trassdosat de guix laminat e= 20.
13- Perfils metàl·lics horitzontals i verticals per a
creació de la càmara bufa, fixats mecànicament.
14- Reixa metàl·lica de ventilació de la càmara bufa.
15- Càmara bufa e= 100 mm ventilada mitjantçant reixes.
16- Canaló de formigó prefabricat per a desaigüe de la
càmara bufa.
17- Mur pantalla perimetral estructural de formigó
armat, e= 600 mm.
18- Armadures de mur pantalla. Barres d'acer corrugat.
19- Repicat > 100 mm del mur perimetral per a la
connexió entre mur pantalla i llosa de fonamentació.
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DETALLS CONSTRUCTIUS I

DETALL 4 - TROBADA MUR PANTALLA AMB PORXO D'ACCÉS

DETALL 3 - TROBADA FAÇANA AMB PORXO D'ACCÉS

DETALL 1 - TROBADA COBERTA AMB CORONAMENT DE FAÇANA

4

3

2

5

1

7

8

6

9

10

7

6

4

14 15 16 17 18 19 4 5

17

13

1- Escopidor ceràmic tipus EQUITONE , fixat mecànicament.
2- Impermeabilització amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV.
3- Maó calat de format català, 29 x 14 x 10 cm, per a
revestir amb junt de morter mixt de calç, e=10 mm.
4- Aïllament de panells rígids de llana de roca volcànica
de doble densitat no revestits i no hidròfils, e= 70 mm.
5- Subestructura horitzontal d'ancoratge de plaques.
6- Subestructura verticat d'ancoratge de plaques .
7- Placa de fibrociment EQUITONE TECTIVA LINEA, e= 8
mm fixades mecànicament.
8- Perfils d'acer en forma de T de 80 x 10 i 150 x 15 mm
amb carteles soldades per a subjecció de lames.
9- Sistema COLT SOLAR de lames microperforades
d'alumini anodiditzat e= 2 mm, per a control solar.
Orientable amb control domòtic 180 graus, segons
incidència solar.
10- Perfils d'alumini tubulars rectangulars.
11- Fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic.
Boca d'admissió d'alumini regulable de 5 a 10l/s,
incorporada a la fusteria d'alumini.
12- Vidre de seguretat CLIMALIT SILENCE PLUS amb
càmara d'argó i triple envidrament. (4 + 12 + 4 + 4 mm)
per a aïllament acústic i tèrmic.
13- Minvell de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, e=8 mm, fixat mecànicament; amb perfil
conformat d'estanquitat i masilla per a segellat.
14- Grava tipus palet de riera de granulometria 16-32
mm.
15- Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 150 g/m², col·locada no adherida.
16- Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrusionat
XPS, e=80 mm, amb resistència a la compressió > 300
kPa.
17- Impermeabilització amb dues làmines bituminoses LBM
(SBS)-40-FV soldades entre sí i barrera de vapor amb
una làmina bituminosa.
18- Capa de protecció de morter de ciment  lleugerament
armada.
19- Formació de pendents amb formigó cel·lular 1000 (1 -
5%).
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DETALL 1
1- Sistema COLT SOLAR de lames microperforades
d'alumini anodiditzat e= 2 mm, per a control solar.
Orientable amb control domòtic 90 graus, segons
incidència solar.
2- Perfils d'acer tubulars rectangulars.
3- Vidre de seguretat CLIMALIT SILENCE PLUS amb
càmara d'argó i triple envidrament. (4 + 12 + 4 + 4 mm)
per a aïllament acústic i tèrmic, amb  fusteria d'alumini
amb trencament de pont tèrmic.
4- Escopidor d'alumini tipus EQUITONE , fixat
mecànicament.
5- Estructura autoportant d'ancoratge de la
subestructura metàl·lica  d'ancoratge de plaques. Perfils
en forma de C, replena d'aïllament de llana de roca e=
70 mm.
6- Perfils horitzontals metàl·lics amb ancoratges
mecanitzats d'enllaç de subestructura metàl·lica
7- Càmara d'aire ventilada, amb perfils metàl·lics
verticals en forma de Z per a ancoratge d'aplacat
exterior de façana.
8- Placa de fibrociment EQUITONE TECTIVA LINEA, e= 8
mm fixades mecànicament.
9- Tarima de fusta de roure tractada per a exteriors.
10- Impermeabilització amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV.
11- Aïllament de panells rígids de llana de roca
volcànica de doble densitat no revestits i no hidròfils,
e= 50 mm.
12- Paviment continu de formigó pulit, e= 40 mm.
13- Làmina anti-impacte de polietilé expandit, e= 10 mm.
14- Forjat col·laborant e= 200 mm.
15- Vermiculita projectada, per a protecció passiva
contra el foc de l'estructura metàl·lica.
16- Llana de roca e= 40 mm.
17- Perfils de subjecció ocults del cel-ras desmuntable,
sistema PLASOUND.

18- Fals sostre sistema PLASOUND de lames de fusta,
amb vel acústic pegat a la cara interna, de gran
absorció acústica, fabricats amb suport MDF ingnífug, e=
12 mm, acabats de roure.

1- Perfils metàl·lics tubulars rectangulars per a creació
d'estructura horitzontal de subjecció de xapa perforada.
Fixats amb soldadura a estructura vertical.
2- Perfils metàl·lics tubulars rectangulars per a creació
d'estructura vertical de subjecció de xapa perforada.
Fixats mecànicament a formigó de coberta.
3- Xapa perforada d'alumini anoditzat de color marró,
fixada mecànicament a estructura tubular.
4- Forjat col·laborant e= 200 mm.
5- Vermiculita projectada, per a protecció passiva contra
el foc de l'estructura metàl·lica.
6- Reixa continua de recollida d'aigües pluvials amb canaló
connectat a buneres puntuals.
7- Baldosa de formigó amb acabat antilliscant
lleugerament armada.
8- Suports regulables tipus SAS.
9- Aïllament de panells rígids de llana de roca volcànica
de doble densitat no revestits i no hidròfils, e= 70 mm.
10- Aïllament de panells rígids de llana de roca volcànica
de doble densitat no revestits i no hidròfils, e= 70 mm
sobre subestructura de perfils en forma de C.
11- Aplacat de plaques de fibrociment fitxats
mecànicament sobre subestructura metàl·lica.
12- Fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic.
Boca d'admissió d'alumini regulable de 5 a 10l/s,
incorporada a la fusteria d'alumini.
13- Vidre de seguretat CLIMALIT SILENCE PLUS amb
càmara d'aire d'argó i triple envidrament. (4 + 12 + 4 + 4
mm) per a aïllament acústic i tèrmic.
14- Impermeabilització amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV.
15- Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrusionat
XPS, e=80 mm, amb resistència a la compressió > 300 kPa.
15- Panells sàndwitx per a creació de coberta.
16- Bigues metàl·liques.
17- Coronació de junts de coberta amb perfils metàl·lics.
18- Llana de roca e= 40 mm.
19- Fals sostre sistema PLASOUND de lames de fusta,
amb vel acústic pegat a la cara interna, de gran absorció
acústica, fabricats amb suport MDF ingnífug, e= 12 mm,
acabats de roure.
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DETALL 2 - TROBADA COBERTA AMB LLUERNARI
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DETALL 6 - TROBADA MUR PANTALLA AMB LLOSA DE FONAMENTACIÓ
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1- Càmara bufa e= 200 mm ventilada naturalment amb
reixes.
2- Terreny natural existent.
3- Biga de formigó armat de coronació de mur pantalla
perimetral.
4- Armadures de mur pantalla. Barres d'acer corrugat.
5- Perfils metàl·lics horitzontals i verticals per a creació
de la càmara bufa, fixats mecànicament.
6-Impermeabilització amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV.
7- Trassdosat doble de guix laminat e= 20 + 70 + 20 mm
amb llana de roca.
8- Plaques perforades per a aïllament acústic de
melamina amb acabat de fusta de roure, e= 30 mm.
9- Paviment exterior de peces de formigó prefabricat.
10- Base de formigó per a col·locació del paviment
exterior.
11- Sub-base Tot-U.
12- Paviment continu de formigó pulit, e= 40 mm.
13- Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 150 g/m², col·locada no adherida.
14- Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrusionat
XPS, e=80 mm, amb resistència a la compressió > 300
kPa.
15- Impermeabilització amb dues làmines bituminoses LBM
(SBS)-40-FV soldades entre sí i barrera de vapor amb
una làmina bituminosa.
16- Formació de pendents amb formigó cel·lular 1000 (1 -
5%).
17-  Forjat col·laborant e= 200 mm.
18- Vermiculita projectada, per a protecció passiva contra
el foc de l'estructura metàl·lica.
19- Llana de roca e= 40 mm.
20- Fals sostre perforat amb plaques de guix laminat.
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