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Detalls. II 14

Detalls constructius. Noves obertures. E: 1/20

Detalls constructius. E: 1/20

Detalls constructius. E: 1/10

Façana nord

1    protecció xapa galvanitzada plegada de remat del rastrellat
2    estructura forjat bidreccional de formigó armat
3    aplacat exterior de marbre original. espessor 40 mm
4    fixació pletina metàl·lica collada amb tac químic al forjat
5    subestructura perfil tubular 80 x 80 mm que suporta les peces de marbre del brise-soleil
6    plaques de marbre fixades mecànicament a perfileria tubular
7    barana metàl·lica d’al·lumini rigiditzada superiorment i fixada al forjat original mitjançant tac químic
8    remat inferior de façana. xapa plegada galvanitzada fixada i sellada a les juntes
9    revestiment exterior matxembrat de fusta de pi de flandes termotractada
10  estanquitat a l’aire làmina Proclima Solitex
11  aïllament tèrmic Gutex Thermosafe 2 x 50 mm
12  banc taulell de fusta de pi termotractat 
13  barrera de vapor làmina butílica
14  tancament fusta contralaminada. KLH 3s 40/40/40 mm
15  restrellat llistons de fusta de pi tractats en autoclau
16  fusteries marc de pi tractada laminada amb vidre triple Climalit de 6/4/6 mm d’espessors

façana pati interior

16  perfileria tubular 65 x 35 mm d’acer galvanitzat fixat mecànicament als muntants verticals
17  guia pivotant inferior d’al·lumini laminat
18  finestra plegable amb policarbonat transparent de doble cambra
19  barana tensor metàl·lic de fibres d’acer inoxidable trenades amb marc d’acer galvanitzat fixat a 
      perfileria tubular
20  jardinera de xapa plegada d’acer galvanitzat de 2 mm fixada mecànicament a perfileria tubular
21  finestra abatible amb policarbonat transparent de doble cambra

paviment planta entresòl

22  canaló drenant de xapa galvanitzada plegada amb relliga galvanitzada de protecció
23  geotèxtil làmina separadora butílica
24  formigó lleuger per formació de pendents
25  acabat superior panot de morter 100 x 100 mm
26  impermeabilització làmina Rephanol, polisobutilè amb feltre sintètic antipunxonant
27  suport d’acer galvanitzat soldat a la barana i fixat amb tac químic a la obra
28  mur maó calat 140 x 75 mm
29  minvell de xapa galvanitzada plegada i fixada amb tac impermeabilitzat
30  protecció de maó totxana
31  làmina separadora geotèxtil butílica
32  aïllament tèrmic plafonat rígid de poliestirè extrudit
33  drenatge graves
34  làmina geotextil butílica drenant amb concavitats
35  replert de terra
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Noves obertures

36  premarc superior perfil tubular d’acer galvanitzat 70 x 50 mm fixat a forjat amb tac químic
37  fusteries marc de pi tractada laminada amb vidre triple Climalit de 6/4/6 mm d’espessors
38  premarc perfil tubular d’acer galvanitzat 70 x 40 mm que suporta les fusteries
39  premarc inferior perfil tubular d’acer galvanitzat 70 x 50 mm fixat a forjat amb tac químic
40  aïllament tèrmic projecció de poliestirè expandit
41  marc superior xapa metàl·lica d’acabat fenòlic
42  marc inferior xapa metàl·lica d’acabat fenòlic
43  premarc perfil tubular 70 x 30 mm. marc superior del porticó
44  guia superior d’al·lumini laminat acabat natural
45  porticó d’acer galvanitzat amb lames. plegable i pivotant al marc vertical
46  jardinera de xapa plegada d’acer galvanitzat de 2 mm fixada mecànicament a perfileria tubular
47  relliga d’acer galvanitzat recolzat sobre perfil angular de 35 mm de cantell
48  paviment peça ceràmica fixada mecànicament al premarc inferior
49  aplacat ceràmic de pitxolí ceràmic
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