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Detalls. I 13
Plantes baixa i entresòl.

L’edifici s’estructura al voltant de la secció del pati. Això provoca l’aparició de dues noves façanes, que 
es resolen tècnicament com a una nova subestructura penjada del pati.

Com a novetat tècnica ho són les zones ajardinades situades a la base dels patis, així com la substitu-
ció de la façana sud.

És interessant observar la connexió amb el carrer, amb l’aparició de la nova escala.

Detalls constructius. E: 1/10

Detalls constructius. E: 1/20

paviment planta baixa

1    estructura forjat bidreccional de formigó armat
2    paviment terratzo continu original
3    canaló de xapla plegada d’acer galvanitzat i relliga de protecció
4    paviment panot de carrer
5    impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic antipunxonant
6    geotextil feltre asfàltic alveolar
7    drenatge graves
8    formigó lleuger per formació de pendents
9    minvell xapa plegada d’acer galvanitzat fixada amb tac i protecció
10  protecció totxana ceràmica sobre morter
11  fusteries ampit de fusta de pi termotractat amb premarc d’al·lumini i panell de policarbonat 
                     translúcid de triple cambra amb junquillo interior

tancaments façana sud planta baixa

12  revestiment interior plafó de cartró-guix de 12 mm.
13  aïllament Gutex Thermosafe 60 mm
14  fulla interior maó calat ceràmic 140 mm x 75 mm
15  fulla exterior maó calat ceràmic 140 mm x 75 mm
16  suport jardinera exterior perfil d’acer galvanitzat 65 x 35
17  jardinera de xapa plegada d’acer galvanitzat de 2 mm fixada mecànicament a perfileria tubular
18  ampit de fusta de pi termotractada fixada a maó ceràmic
19  fusteries marc de pi tractada laminada amb vidre triple Climalit de 6/4/6 mm d’espessors

paviment planta entresòl

20  estructura costelles prefabricades de formigó armat
21  impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic antipunxonant
22  acabat exterior plaques prefabricades de microciment armat amb fibres metàl·liques
23  restrellat restrells de fusta de pi 100 x 50 mm
24  aïllament Gutex Thermosafe 2 x 50 mm
25  acabat interior taulell de fusta de pi tractat i pintat 20 mm
26  relliga metàl·lica galvanitzada fixada sobre perfileria tubular i sobre forjat modificat
27  suport muntants xapa plegada en L fixada amb tac químic al forjat i mecànicament al muntant 
28  entarimat de fusta de pi termotractada encadellada sobre làmina geotèxtil
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