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FO_FONAMENTACIÓ

FO_01 Terreny natural
FO_02 formigó de neteja
FO_03 sabata correguda de formigó armat HA-25
FO_04 junta de formigonat
FO_05 mur perimetral de formigó armat HA-25
FO_06 riostra de fonamentació de formigó armat Ha-25 40x40 cm

D_DRENATGE DEL MUR

D_01  Tub de drenatge
D_02  Capa de graves drenant
D_03  Làmina bituminosa impermeable
D_04  Capa de subpressió
D_05  Làmina bituminosa impermeable
D_06  Làmina geotèxtil
D_07  Capa de grava drenant
D_08	 	 Grava	fina
D_09	 	 Sorra	fina
D_10  Paviment exterior existent de llambordí vermell

C_COBERTA

C_01  Terra vegetal; e = 20 cm
C_02  Capa de grava drenant; e = 20 cm
C_03  Làmina impermeable i Làmina PVC antiarrels
C_04  Formigó celular per formació de pendents
C_05  Polietilé extrudit; e = 8 cm
C_06  Capa de compressió el forjat unidireccional amb nervis in situ; 
e = 5 cm
C_07  Cassetó prefabricat de morter; cantell = 25 cm
C_08  Xapa d’alumini okegada per a formació de canaló i trencaai-
gües
C_09  Polietilé extrudit; e = 8 cm
C_10  Formigó celular per a formació de pendents
C_11  Morter de ciment 
C_12  paviment exterior de peces prefabricades de formigó col·lo-
cades a trencajunt; 40 x 60
C_13  Llosa massissa de formigó armat HA-25; cantell de 20 cm

TF_TANCAMENT DAÇANA

TF_01  Premarc d’alumini
TF_02  Polietilé extrudit; e = 4 cm
TF_03  Xapa d’alumini plegada a mode de ampit i trencaaigües
TF_04  Fusteria batent d’alumini RAL 7022 amb roptura de pont tèr-
mic (casa Technal)
TF_05  Vidre doble amb cambra tipus Climalit 9 +4 + 6
TF_06  Dintell ceràmic
TF_07  Totxo manual
TF_08  Fusteria oscilatoria d’alumini amb roptura de pont tèrmic de la 
casa Technal
TF_09  Vidre doble amb cambra tipus Climalit 9 +4 + 6
TF_10		 Xapa	plegada	de	ferro	Corten	a	mode	de	caixa	de	finestra,	
plena d’espuma de poliuretà; e = 8 mm
TF_11  Cordó de silicona, segellat de junta
TF_12  Fusteria abatible d’alumini amb roptura de pont tèrmic de la 
casa Technal
TF_13  Vidre doble amb cambra tipus Climalit 9 +4 + 6
TF_14  Mur perimetral estructural de formigó armat; HA-25
TF_15  Làmina bituminosa impermeable
TF_16  Llana e roca d’alta densitat; e = 8 cm
TF_17  Gero ceràmic fonoabsorvent
TF_18  Aïilament acústic PKB2; e = 2 cm
TF_19  Placa e pladur estandard A; e = 1,25 cm
TF_20  Fusteria corredera d’alumini de doble fulla amb roptura de 
pont tèrmic de la casa Technal
TF_21  Vidre doble amb cambra tipus Climalit 9 +4 + 6

AV_ACABATS VERTICALS

AV_01 Envà acústic mòvil de la casa REITER
AV_02 Estructura de guia per desplaçament multidireccional dels 
envans REITER anclada a forjat amb tac químic

AV_ACABATS HORITZONTALS

AH_01 Fals sostre de doble placa de pladur Standard A + A anclat a 
forjat amb suspensors d’acer de la mateixa casa Pladur 
AH_02 Doble capa de llana de roca de densitat mitja 3 + 3
AH_03 Llana de roca d’alta densitat; e = 8 cm

AE_ ACABATS EXTERIORS

AE_01  Xapa d’alumini plegada a mode de canaló i rencaai-
gües
AE_02  Estructura INOX de subjecció de barana
AE_03  Vidre laminas de seguretat 6 + 6
AE_04  Passamà inox encolat al vidre laminat
AE_05  Reixa transitable d’acer per a ventilació el pati
AE_06  Xapa d’alumini plegada a mode de trencaaigües

PI_PAVIMENT INTERIOR

PI_01  Capa de grava drenant; e = 20 cm
PI_02  Morter anivellant
PI_03  Solera estructural de formigó armat; HA-25
PI_04  Làmina impermeable i barrera e vapor
PI_05  Polietilé extrudit; e = 8 cm
PI_06  Terrazo continu, formigó polit
PI_07  Junta de dilatació del paviment

PE_PAVIMENT EXTERIOR

PE_01  Formigó celular per a formació de pendents
PE_02  Paviment prefabricat de formigó; peces de 60 x 40 cm colo-
cades  trencajunt
PE_03  Polietilé extrudit; e = 10 cm
PE_04  Formigó celular per a formació de pendents
PE_05  Làmina asfàltica impermeable
PE_06  morter de ciment
PE_07  Paviment prefabricat de formigó; peces de 60 x 40 cm colo-
cades  trencajunt


