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tapete tipo Kairo assente sobre caixa de pavimento com cantoneira de aço inox 

PAVIMENTOS

PV01

PV02

20x20mm no perimetro conforme pormenor

pavimento ecológico Linoleum tipo "Armstrong" DLW Uni Walton PUR 

ref. 1007-007 de 2,5mm de esp. em rolos 31x2m, antibacteriano com protecção 

de superfície PUR Ecosystem com juntas ocultas sistema Armstrong Seam 

PAREDES

PP01

PP03

reboco estanhado para acabar a tinta plástica na cor branco mate

TECTOS

RODA TECTOS

RT01 alheta de 10 mm

RODA PÉS

RP01

ref. 0201

ACABAMENTOS I.S. (SERVIÇO)

- sanita tipo "VALADARES" série NAUTILUS suspensa com tampa

- misturadora de parede para lavatório em aço inox tipo "CIFIAL" 

série TECHNO 300 ref. 31110 TB

- lavatório em betão pré-moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate

- espelho liso com 8mm de esp.

TT01 betão descofrado á vista para acabar a impermeabilizante incolor mate

*qualquer omissão consultar memória descritiva em anexo ou técnico responsável

- fluxómetro interior para sanita e urinol tipo "SANINDUSA" 

- urinol de encastrar tipo "sanindusa" série W CA

- secador de mãos tipo "JNF" ref. IN.60.554 com painéis laterais na cor preto 

- dispensador de sabão tipo "JNF" ref.IN.60.660 com painéis laterais

- porta rolo tipo "JNF - JUMBO" ref. IN.60.489

- base de duche no pavimento com inclinação para grelha de aço inox 

alheta de 10 mm na parede

- banco do balneário em estrutura de aço inox devidamente chumbado á parede 

para acabar a madeira de Kumaru

- chuveiro fixo tipo "delabie" série "tempostop" ref. 712 000 torneira 

temporizada de encastrar tipo "delabie" ref. "tempostop" ref. 749 128 com 

espelho inox de 130mm de diam.com termoregulador

PP04 tipo "print-abett laminati" 16 mm na cor branca ref. 410 com ferragens 

cabines sanitárias (e paredes da I.S. Geral) em painéis fenólicos 

Adhesive S-761 na cor "dark shadow" NCS: S 6005-B20G

PV05

PV06

PP05

PP06 chapa de aço inox de 1,5mm de esp. assente em contraplacado de madeira

acabar a impermeabilizante incolor mate

betonilha lavada com aditivo endurecedor tipo "sika chapdur premix" para 

TT02 na cor branco mate

TT03

RP02
rodapé em madeira de casquinha de 70x20mm para acabar a tinta de esmalte 

RT02 sanca de luz conforme pormenor

gesso cartonado devidamente emassado e lixado para acabar a tinta plástica 

ACABAMENTOS ARMÁRIOS

- interior em melamina na cor branca com frentes em painéis de mdf lacados na 

cor branco mate

- cacifos em painéis fenólicos tipo "print-abett laminati" 16 mm na cor branca 

ref. 410 com ferragens em aço inox tipo "jnf"

ACABAMENTOS EXTERIORES

- painéis de aglomerado de madeira e cimento tipo "viroc" devidamente 

impermeabilizados com verniz impregnante nas seis faces +1 na face 

- capeamento em chapa de zinco natural

exterior assente sobre estrutura de pinho tratado em autoclave 40x30mm com  

sistema de fixação á vista com parafusos em aço inox sextavados tipo "sfs"

PP02

PAVIMENTOS PAREDES TECTOS

TT01

R.T. R.P.

RT01 RP02PV01PV02PV03PV04PV05PV06PV07 PP01PP02PP03PP04 PP05PP06 TT02TT03 RT02 RP01

00.00 Piso 00

00.01 Entrada

00.02 Sala de Espera/Mediateca

00.03/04 Secretaria/Economato

00.13 Pátio

01.00 Piso 01

01.01 Circulação

01.02 I.S. Crianças

01.03/04 Sala de Actividades 01/02

01.05 Sala de Educadores/Quarent.

01.06/07 Sala 24-36m/Berçário

01.08/09 Refeitório/Ginásio

01.10 Cozinha

01.11/12 Despensa/Lixo e Vasilhame

01.13/14/15 I.S./Báln. - Masc/Fem

01.16 Arrumos

01.17 Lavandaria

02.00 Piso 02 / Pátio Exterior

02.01 Parque Infantil

ACABAMENTOS I.S. das Crianças

- sanita tipo "SANINDUSA" série INFANTIL "WC KIDS" simples ref.125011

- torneira temporizada de coluna para lavatório em aço inox tipo "SANINDUSA" 

série ECO 5190341

- lavatório tipo "SANINDUSA" série INFANTIL "WC KIDS" ref.125300

- espelho liso com 8mm de esp.

- fluxómetro interior horizontal tipo "SANINDUSA" série ECO ref.5190941

- porta rolo tipo "JNF - JUMBO" ref. IN.60.489

cor branco mate

argamassa auto-nivelante tipo "Cin" ref. C-Floor E400 SL misturado com 

silica de quartzo G300 de granulometria 0,2-0,5mm com acabamento mate 

PV07

anti-derrapante com aplicação C-Floor VARNISH PU 380 na cor azul RAL 5024 

pavimento em borracha de segurança em placas tipo "Soinca" ref. EPDM na cor 

PV03

pavimento ecológico Linoleum tipo "Armstrong" DLW Uni Walton PUR 

ref. 1007-007 de 2,5mm de esp. em rolos 31x2m, antibacteriano com protecção 

de superfície PUREcosystem com juntas ocultas sistema Armstrong Seam 
Adhesive S-761 na cor "sage green" NCS: S 5020-G50Y

reboco estanhado para acabar a esmalte acrílico (lavável) tipo Cinacryl na 

PV04

pavimento ecológico Linoleum tipo "Armstrong" DLW Uni Walton PUR 

ref. 1007-007 de 2,5mm de esp. em rolos 31x2m, antibacteriano com protecção 

de superfície PUR Ecosystem com juntas ocultas sistema Armstrong Seam 
Adhesive S-761 na cor "terracotta" NCS: S 4050-Y60R

plástica na cor branco mate

gesso cartonado hidrófugo devidamente emassado e lixado para acabar a tinta 

na cor branco mate

ACABAMENTOS I.S. Geral

- sanita tipo "VALADARES" série NAUTILUS suspensa com tampa

- torneira de coluna para lavatório em aço inox tipo "SANINDUSA" 

- lavatório de encastrar por baixo tipo "SANINDUSA" modelo "ANNA" ref.118340

- espelho liso com 8mm de esp.

- fluxómetro interior horizontal tipo "SANINDUSA" série ECO ref.5190941

- porta rolo tipo "JNF - JUMBO" ref. IN.60.489

- secador de mãos tipo "JNF" ref. IN.60.554 com painéis laterais na cor preto 

- dispensador de sabão tipo "JNF" ref. IN.60.660 com painéis laterais 

00.05 Hall

00.06 I.S. Crianças

00.07 I.S. Geral

00.08/09 Sala de Bébés/Berçário

00.10 Fraldário

00.11/12 Sala 12-24m/Berçário

01.18 Estendal

01.19 Arrecadação . Limpeza

01.20 Garagem

revestimento em melamina tipo "POLYREY" série PAPAGO em POLYREY HPL 

para cabines sanitárias em aço inox tipo "jnf"

na cor branco mate

cinza

mosaico porcelânico 2,5x2,5cm tipo "Cinca" na cor branco porcelânico 

série ECO 5190341

na cor preto

na cor preto

- base de duche em porcelana rectangular 140x80x4,5cm tipo "VALADARES-LUCA"
ref. 78672002

- misturadora termostática de duche exposta com chuveiro, em aço inox tipo

"CIFIAL" série "TECHNO 465" ref. 31600 TH B

- urinol de encastrar tipo "sanindusa" série W CA
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