
Albert Medina Romero          pfc_tribunal 6 - gener 2012
e s c o l a  t è c n i c a  s u p e r i o r  d ’ a r q u i t e c t u r a  d e l  v a l l è s

Biblioteca + Arxiu Municipal
Sant Sadurní d’Anoia

ANÀLISI I ESTRATÈGIA URBANA

01 02

PROPOSTA

03 04 06

CONSTRUCCIÓ

07 08 09

ESTRUCTURA

10 11

INSTAL·LACIONS

12 13 14 15

07

05

COBERTA

C.01 Forjat massís de formigó
C.02 Formació de pendents amb formigó alleugerit amb Perlita. Gruix mitjà 15cm i pendent  mínima del 2%
C.03 Làmina fl otant de betum polimèric modifi cat amb plastpomers APP de 3kg/m² MORTERPLAS FV 3Kg
C.04 Làmina adherida amb betum polimèric, tipus MORTERPLAS POLIMÈRICA FP 3kg. Tres capes.
C.05 Aïllament tèrmic poliestirè extrusionat e= 50mm densitat 35kg/m³, tipus ROOFMATE
C.06 Làmina separadora geotèxtil, solapament mínim de 10cm
C.07 Capa de grava solta Ømax. 15mm, e=7cm, per a la protecció de l’aïllament tèrmic
C.08 Panell perimetral fl exible de poliestirè per evitar empentes per dilatació del sistema de coberta
C.09 Canaló d’acer galvanitzat amb reixeta registrable i preparació de baixants Ø100
C.10 Remat de mur de formigó amb pintura armada pigmentada metalitzada
C.11 Vidre doble incolor 6/12/6 laminat, baix emissiu cara 3
C.12 Falca de neoprè
C.13 Perfi l d’acer
C.14 Silicona
C.15 Mallatex + Pegoland
C.16 Tub en acer inoxidable
C.17 Ancoratge d’acer inoxidable
C.18 Tub rectangular d’acer inoxidable 80x200mm
C.19 Pintura armada pigmentada metal·litzada
C.20 IPE-80 ancorada a tambor de la lluerna 
C.21 Tub d’acer inoxidable Ø20mm
C.22 Lama de vidre serigrafi at per reducció llum solar
C.23 Doble vidre incolor 6/12/6 baix emissiu 
C.24 Stabox de Plakabeton                

TANCAMENTS I  REVESTIMENTS

T.01  Mur de càrrega de formigó armat
T.02 Ciment cola
T.03 Aïllament tèrmic poliestirè extrusionat e=40mm, tipus WALLMATE
T.04 Pintura armada pigmentada metal·litzada
T.05 Aplacat de guix laminat
T.06 Vidre doble tintat negre 6/12/6, laminat
T.07 Ancoratge d’acer inox. amb trau colís
T.08 Aleró, amb aïllament, d’accionament automàtic per ventilació nocturna estiu/hivern.
T.09 Perfi leria mijta acer inox + fusta tipus THERM+
T.10 Lama de fusta
T.11 Tub de PVC per l’evacuació aigües pluvials, Ø90
T.12 Vidre doble incolor 6/12/6, laminat
T.13 Mur de contenció 40 cm de gruix
T.14 Capa de protecció, tipus DANODREN H
T.15 Làmina impermeabilitzant
T.16 Imprimació asfàltica
T.17 Sistema de sostre fono absorbent amb lames de fusta microperforades, subjectades per pressió a perfi leria  
 superior d’acer galvanitzat, perpendicular a les lames.
T.18 Sistema de sostre continu de plaques de guix, suspès per estructura metàl·lica.   
T.19 Marxapeus de formigó amb pendent 2% 
T.20 Llit de graves 20cm.
T.21 Aïllament de poliestirè extrusionat
T.22 Làmina impermeable bituminosa
T.23 Feltre geotèxtil
T.24 Solera de formigó armat 
T.25 Biga de fonamentació 85x40cm
T.26 Terreny adequat i compactat
T.27 Sorra gruix mínim 4cm
T.28 Rajola de pedra
T.29 Paviment continu a base de resines integrades amb càrregues minerals.
T.30 Envà de guix laminat per formació de caixó d’instal·lacions
T.31  Fonamentació profunda mitjançant encepats i pilots.
T.32 Canaló de pedra per a la recollida d’aigües pluvials. 

INSTAL·LACIONS

I.01 Unitat de clima, CASSETTE
I.02 Conducte de fi bra de vidre.
I.03 Canal encastat entre forjat i paviment per el pas d’instal·lacions.
I.04 Lluminària lineal fl uorescent suspesa del forjat, tipus FIL de LAMP.
I.05 Boca d’acer inox. per expulsió d’aire per evitar condensacions a la lluerna.
I.06 Canaló d’acer galvanitzat amb reixeta registrable per a recollida d’aigües pluvials
I.07 Tub de PVC perforat amb protecció de feltre geotèxtil
I.08 Unitat de clima, SPLIT
I.09 Taulell de fusta 5cm de gruix
I.10 Costelles d’acer inoxidable per a l’ancoratge del taulell de fusta
I.11 LLuminària orientable de petit format d’il·luminació puntual, tipus FLEX de TROLL
I.12 Canaleta per a endolls i cablejat elèctric. 
I.13 Persiana enrollable. Automatisme per a la protecció de la llum solar directe.
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