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Detall masia:
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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.  SOlera de formigó armat, e.20cm. Orella h=50cm. Connectors 
metàl.lics cada 50cm.
EH4. Pòrtic de fusta laminada de pi, 50*30. Fixat mecànicament en el mur
de contenció mitjançant una peça metàl.lica especialment disenyada.
EH5.  Biguetes de fusta laminada de pi, 15*7 (20*9 a la masia).
EH6.  Bigues de fusta laminada de pi, 60*30 (80*40 a la masia).
EH7.  Forjat col.laborant: xapa grecada h=55cm. + formigó e.6cm. + 
connectors + mallazo electrosoldat.
EH8.  Remat perimetral del forjat col.laborant.
EH9.  Cèrcol perimetral de formigó armat, 30*30.
EH10.  Llinda de descàrrega de formigó, h=30cm.

- 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.
EV5.  Mur existent de pedra lligada amb morter de cal, e. 100-80cm.
EV6.  Pilar metàl.lic de perfil tubular 20*20. Color gris grafit.
EV7.  Suports de formigó in situ. Fonamentació.

- ESCALA:

ES1. Biga metàl.lica de perfil tubular 30*7, e.1cm, color gris grafit.
ES2.  Esglaó de planxa metàl.lica en "l", e.1cm, soldats a les bigues
pels extrems.
ES3.  Paviment de parquet industrial encolat a suport.
ES4.  Placa metàl.lica de fixació de les bigues tubulars al mur +  làmina
EPDM d'absorció.
ES5.  Placa metàl.lica d'ancoratge a fonamentació.
ES6.  Placa metàl.lica de fixació al mur. Unió mecànica 4 x Ø12mm.

COBERTES

- 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.

ACABATS INTERIORS

I1. Sòl radiant: Barrera de vapor de polietilé + panell d'aïllament amb
tetons (e.4cm.)+ tubs de distribució (Ø16mm) + capa de morter (e.4cm).
I2.  Banda perimetral.
I3.  Paviment continu de microformigó, e. 15mm. Color ciment en 
foyer/color shale grey en volums.
I4. Panells rígids d'aïllament tèrmic de llana de roca, e. 8cm.
I5. Barrera de vapor  de polipropilé, tipus Danosa.
I6. Taulell de derivats de fusta, e. 2mm.
I7.  Interior envà tècnic: baixants pluvials + tubs de climatització.
I8.  Revestiment de llistons de fusta de pi (e. 2mm.)tractament  amb vernís
d'oli natural per interiors tipus Jensen S1-32.
I9.  Fals sostre suspès registrable acústic, tipus Danoline- Contur 

(Knauf ) . Panells de cartró-guix no combustibles, sense perforació i 
superfície pintada de color blanc.
I10. Panells de cartró-guix no combustibles,  acústics sense perforació i
superfície pintada de color blanc.
I12. Cortina interior enrotllable mecanitzada, teixit metàl·lic,  tipus
Bandalux.
I13. Envà mòbil Notson. Acabat amb taulell de fusta de pi.
I14 .Planxa acer galvanitzat e:2cm. Color gris grafit.
I15. Barana de vidre laminat 6+4 + passamans metàl.lic.
I16.  Barana de llistons de fusta encadellats sobre subestructura 
metàl.lica.
I17 .Il·luminació artificial linial.
I17. Il.luminació artificial puntual.
I19. Il.luminació penjada.

ACABATS EXTERIORS

X1.  Làmina impermeable EPDM e.3mm.
X2.  Panells rígids d'aïllament tèrmic de llana de roca, e.5cm.
X3.  Reblert de 15cm. de graves.
X4. Feltre geotèxtil de separació.
X5. Terreny compactat.
X6.  Làmina polietilè conformada,tipus Deltadrain.
X7. Tub drenatge perforat PVC Ø10cm., inclinació 1%.
X8. Capa de morter.
X9.  Junta de dilatació pòrex.
X10. Col.lector d'aigües pluvials PVC Ø33cm.
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L'ESCALA

L'escala de la masia està construida en sec i es recolza sobre els nous forjats
i sobre els murs de pedra existents.

Està constituida per unes bigues de perfil tubular que s'anclen al forjat de
planta baixa i que es fixen als murs existents de manera frontal i lateral
mitjançant unions mecàniques. Els graons són unes planxes metàl.liques que se
solden entre biga i biga i estan acabats amb un paviment de parquet industrial
encolat.

El que es persegueix projectualment és que l'usuari quan entri en la sala de
planta baixa vegi que l'escala descendeix amb un material càlid (la fusta) que
contrasti amb la pedra i que el separi. Una vegada comenci a pujar l'escala,
entrarà en contacte amb la pedra perquè la barana més propera al mur deixarà
veure el material i inclús tocar-lo. Quan arribi a primera planta, la barana de
fusta girarà i delimitarà el forat de l'escala. També formarà el moble per on es
tracen els retorns de l'aire climatitzat,  podent-hi situar alguns altres
elements com poden ser bancs, vitrines,...


