
BLOCO B

 Térreo

BLOCO A

 Térreo

BLOCO B

 1o Pavimento

Argamassa fina + pintura latex (M.F.+P.L.)

Legenda - Revest. parede

M

Cerâmica

CE

B.A.+P.L. bloco aparente + pintura latex

B.A.+P.L.

Cimentado Liso Polido

C.L.P

1.   PISO - Serăo em cimentado polido e nivelado, aplicado com resina, nos banheiros caimentos para os ralos.

2.   PAREDES - As paredes internas e externas dos prédios serão em bloco de concreto com suas espessuras

      conforme existente e revestidas conforme detalhamentos. Quando o bloco receber tratamento aparente,

      o rejunte será recuado 5 mm da face do bloco e pintado com textura riscada ou com massa corrida

      nas cores conforme existente.

3.   ESTRUTURA EM CONCRETO - Os pilares e vigas externos e internos serão revestidos com argamassa de

      cimento e areia, alisadas com nata de cimento. Após esse tratamento estes elementos (pilares e vigas) ser ão

      pintados com PVA na cor concreto.

4.   LAJE TETO - No pavimento térreo e nos W.C.s, as lajes serăo rebocadas, niveladas  e pintadas com tinta à

      base de PVA fosca na cor mel conforme existente.

5.   FORRO - No pavimento superior, dentro das salas de aulas e corredores, serăo aplicado forro do tipo gesso

      cartonado, com as devidas furaçőes para receberem luminárias semi-embutidas ou embutidas. Ter ão

      acabamento em pintura látex na cor das paredes de cada recinto e ser ão assentados no nível superior das

      vigas. Os arremates junto às paredes e vigas serão em gola de gesso no formato L de (3,0 x 3,0) cm. Os

      beirais também serão revestidos em gesso cartonado apropriado para essa finalidade.

LISTA DE ACABAMENTOS

Região a ser reparada

IMP+P

Impermeabilização + Pintura conforme cor existente

IMP+P

IMP+P

Pé direito

Bloco aparente pintado

conforme cor existente

BLOCO B

Elevação - trecho a ser reformado
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