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DETALLS   e 1:20

  1 - Llamborda de granit gris mat de 40x80 cm.

  2 - Morter-cola per soportar i rejuntar paviment, 1cm.

  3 - Morter de nivellació de 4cm.

  4 - Làmina impermeable

  5 - Marc de tub d'acer de 4x5 cm. per la formació de passamà

  6 - Triple vidre de seguretat per la formació de barana

  8 - Formigo armat "in situ" per la formació lloses alleuderides de cantell 50cm.

  9 - Perfil "U" d'acer de 10x5 cm.

10 - Planxa d'acer prelacat

12 - Travessa de formigó prefabricat

13 - Muntant metàl·lic de secció rectangular on es fixen les travesses mecànicament

14 - Perfil "T" subjectat mecànicament al pilar per fixar el muntant

15 - Perfil d'acer galvanitzat "L" de 5x5 cm. per fixar mecànicament els muntants

16 - Subestructura metàl·lica de 4,5 cm. per fixar els plafons de cartró-guix

17 - Plafó de cartró-guix de 1,5cm. de gruix

18 - Doble vidre amb càmara d'aire

19 - Fustria metàl·lica

20 - Nervi metàl·lic fer la formació de façana

21 - Paviment ceràmic interior, 1cm.

22 - Capa anivellant mitjançant morter de pendents, 3cm.

23 - Aïllament amb cavitats per a terra radiant, 4cm.

24 - Subestructura metàl·lica de 8 cm. per fixar els plafons de cartró-guix

25 - Primer plafó de cartró-guix de 1,5cm. de gruix

26 - Segon plafó de cartró-guix de 1,5cm. de gruix (per augmentar la resistencia mecànica)

  7 - Muntant d'acer per la formació de barana

DETALLS   e 1:20

  1 - Planxa ondulada d'acer precalat en gris

  2 - Manta de llana mineral de vidre de 10 cm.

  3 - Recubriment de vel fibra de vidre reforçat de 5 cm.

  4 - Perfil d'acer galvanitzat "U" de 5x5 cm. fixat a les potes de les safates i col·locada en diagonal

  5 - Rodó llís d'acer ∅ 8 soldat a l'estructura i al marc d'acer de la finestra

  6 - Rodó d'acer corrugat  ∅ 20 que forma el cordó inferior de la viga Fink

  8 - Planxa ondulada perforada d'acer precalat en gris

10 - Pistó pneumàtic per

11 - Fusteria d'alumini amb doble vidre.

12 - Capa de compressió de 5 cm.

13 - Placa alveolar pretesada de formigó de cantell 15 cm.

14 - Perfil "U" d'acer de 20x5 cm.

15 - Safata d'acer galvanitzat

  7 - Perfil d'acer HEB-26
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11 - Lluminària per exteriors encastada al fals sostre
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27 - Sabata correguda de formigó en massa amb base de formigó de neteja

28 - Subestructura metàl·lica de 4,5 cm. per fixar els plafons de cartró-guix

29 - Primer plafó de cartró-guix de 1,5cm. de gruix

30 - Segon plafó Acústic gama FON de cartró-guix de 1,5cm. de gruix (millorar l'acústica del museu)
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  9 - Marc abtible de tub d'acer soldat amb frontissesd'acer inoxidable

16 - Gargol metàl·lic autoroscant
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