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DETALL 2.7

Descripció de materials
ESTRUCTURA
- HORITZONTAL :

EH1.  Forjat de llosa massissa de formigó armat, e. 30cm. Cara interior 
vista, encofrat de llistons de fusta de pi en disposició regular. Goteró.
EH2.  Solera de formigó armat, e. 20cm. Orella h=50cm.
EH3. Pòrtic de fusta laminada de pi, 50*30. Fixat mecànicament en el mur de
contenció mitjançant una peça metàl.lica especialment disenyada.
EH4.  Biguetes de fusta laminada de pi, 15*7 (20*9 a la masia).
EH5.  Bigues de fusta laminada de pi, 60*30 (80*40 a la masia).

- VERTICAL :
EV1. Mur de contenció de formigó armat, e. 30cm, acabat exterior rugós, 
encofrat de llistons de fusta de pi/ encanyissat, disposició irregular. 
EV2.  Mur de formigó armat, e. 30cm, acabat exterior rugós, encofrat de 
llistons de fusta de pi/ encanyissat, disposició irregular. Sabata 
correguda (h=60cm.) sobre formigó de neteja (e.10cm.).
EV3.  Pòrtic de fusta laminada de pi, de secció variable, 35-50cm x 20cm. 
Tractament a l'autoclau.
EV3.  Pòrtic de fusta laminada de pi, de secció variable, 35-70cm x 30cm. 
Tractament a l'autoclau.
EV4.  Pilar metàl.lic Ø20cm., e.2cm. Color gris grafit.

COBERTES
- INVERTIDA PLANA VEGETAL (CV):

CV1. Formigó lleuger de formació de pendents, hmín = 2cm.
CV2. Feltre absorbent, tipus Feltemper300 e. 2,6mm.
CV3.  Capa antiadherent i impermeable de polièster tipus RhenofolPE e.1,5mm.
CV4.  Làmina geotèxtil de polièster anti-arrels.
CV5.  Llosa tipus filtrón 600x600 e. 90mm.
CV6.  Substrat ecològic e. 15cm.
CV7.  Plantes tapizants autòctones, tipus sedum (definides el plànol de P1).
CV8.  Canaló de recollida d'aigües d'acer galvanitzat.

- VENTILADA INCLINADA DE ZINC 11% (CZ):
CZ1. Barrera de vapor  de polipropilé, tipus Danosa.
CZ2. Panells rígids d'aïllament tèrmic de llana de roca, e.8cm.
CZ3.  Suport rígid: taulells hidròfugs de derivats de fusta, e. 2mm.
CZ4.  Làmina impermeable de cautxú. Fixació amb adhesiu a suport.
CZ5.  Canaló de recollida d'aigües, d'acer galvanitzat. En tota la longitud.
CZ6.  Banda de fixació del canaló.
CZ7.  Tascó longitudinal de fusta, 45º.
CZ8.  Cambra ventilada.
CZ9.  Rastrell 8*3,5 de fusta a l'autoclau paral.lel a façana.
CZ10. Rastrell 5*5 de fusta a l'autoclau de suport dels panells, 
perpendicular a façana.
CZ11. Acabat de coberta: xapa de zinc, color gris grafit, e. 5mm. Junta 
engatillada de 4cm. d'altura.
CZ12. Remat perimetral de coronament del mur, xapa acer galvanitzat 1%.
CZ13. Sobreeixidor d'acer galvanitzat, inclinació 1%.
CZ14. Xarxa anti-insectes.
CZ15. Remat perimetral de coronament de coberta, xapa plegada acer 
galvanitzat, color gris grafit, e. 1cm. sobre z de fixació.15.

FAÇANES
F1.  Marc rígid d'acer galvanitzat, e.2mm., color gris grafit.
F2.  Fixació mecànica d'unió del marc metàl.lic a la bigueta, d'acer 
galvanitzat amb colís de sostentació.
F3.  Travessers de fusta de pi a l'autoclau 50*100. Protecció solar.
F4.  "l" d'acer galvanitzat formada per t unides en 90º per soldadura. 
Fixació dels travessers de fusta i rigidització dels marcs metàl.lics 
superiors i inferiors. Fixació a travesser metàl.lic logitudinal. Amb 
colís de rotació.
F5.  Portes correderes formades per: marc metàl.lic e. 2mm. color gris 
grafit + travessers de fusta de pi a l'autoclau 50*100. Protecció solar 
controlada per usuari.
F6.  Guia superior de les portes correderes.
F7. Tope inferior de les portes correderes.
F8.  Xapa d'acer galvanitzat color gris grafit, e.1cm, inclinació 1%. 
Trepitjable.
F9.  Aïllament tèrmic de llana de roca, e.8cm.
F10. Premarc metàl.lic, color gris grafit. Suport de les fusteries.
F11. Fusteria metàl.lica fixa amb trencament de pont tèrmic i vidre 
laminat, Technal model Unicity. Color gris grafit.
F12. Fusteria metàl.lica corredera amb trencament de pont tèrmic i vidre 
laminat, Technal model Lumeal. Color gris grafit.
F13. L metàl.lica longitudinal de rigidització del sistema de façana. Unió
mecànica a pòrtic estructural.
F14. Tapeta d'acer galvanitzat color gris grafit.
F15. Planxa d'acer galvanitzat per a formació de goteró, e.1cm. Color gris
grafit.
F16.  Lama de fusta de pi tractada a l'autoclau 7*20
F17.  Fixació mecànica d'unió de la lama de fusta, d'acer galvanitzat amb 
colís.
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DETALLS DE FAÇANA : 2.1 a 2.5
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AMBIENT FRED

PERÍODE ESTIVAL

Temperatura exterior (sensor a coberta)

Sistema de coberta vegetal utilitzada: Intemper TF ecològic

COBERTA PLANA INVERTIDA VEGETAL (CV)

En la coberta del foyer, donada la gran superfície
que resulta en el comput final, es decideix aplicar
un sistema de coberta vegetal per diferents raons on
acaba per pesar el factor d'aïllament.

Degut al gruix de terres i de plantes, s'observa que
tant durant l'hivern com durant l'estiu tot aquest
gruix actúa com a amortidor dels pics de la
temperatura exterior.

COBERTA VENTILADA INCLINADA DE ZINC (CZ)

S'utilitza el sistema de coberta inclinada ventilada
amb acabat de zinc amb junta engatillada als volums
d'activitats per les següents raons :

- és un sistema lleuger i òptim al tipus de 
programa i d'ús,

- l'accessibilitat del material a l'obra és viable,
- es contraposa formal i estèticament al sistema de
coberta del foyer.

El procès de la junta és el següent:

1. 2.

3. 4.
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