
projecte

escola de DANSA, sala d'ACTES i MEDIATECA 
a MANRESA       anna pericas arriola _ PFC 2013

/ seccions del projecte (II) 
detalls edifici de caràcter públic10

ESPECIFICACIONS
1    Tramex d’acer galvanitzat 40mm - esforços a vent mínims
2   Xapa perforada d’alumini 2mm
3 Perfil extruït de subjecció de les passeres i la subestructura de façana
4  Construcció paviment biblioteca:
 Moqueta 10mm
 Terra tècnic registrable
 Càmara pel pas d’instal·lacions
5 Llosa massissa de formigó armat e=30cm
6 Jàssera de formigó blanc armat 30x50cm
7 Bigues de fusta laminada (lamellé-collé) 16x32cm
8 Revestiment de fusta d’auró europeu (Arce europeo)
9 Construcció lluernari:
 Vidre templat 10mm + càmera 16mm +vidre laminat de seguretat amb factor de  
 protecció solar 12,8mm
 Carpinteries d’alumini per la cara exterior i acabat en fusta per la cara interior
10 Carpinteries d’alumini
 Vidre amb factor de protecció solar
11 Encavallada de fusta preexistent
12 Tub de ventilació i climatització - calculat segons CTE
13 Panells fonoabsorbents de melamina blanca ranurada e = 19mm, de la marca   
 SPIGOACUSTIC
14 Cèrcol perimetral 30x40cm
15 Construcció coberta: 
 Planxa estirada d’alumini
 Subestructura perpendicular a la pendent de rastrells d’alumini 40x40mm +   
 perfil en angle de 45º per a la subjecció de la planxa estirada
 Subestructura paral·lela a la pendent de rastrells de fusta amb perfil d’alumini  
 que garanteix una fixació estanca
 Làmina impermeable autoprotegida
 Làmina impermeable
 Panell termochip 
16 Pilastra de fàbrica de maó preexistent
17  Tancament d’obra vista de la façana preexistent
18 Canaló de recollida d’aigües pluvials dimensionat segons CTE, amb juntes   
 elàstiques cada 8 metres
19 Baixant d’evacuació d’aigües pluvials, des del canaló de coberta fins a la canal  
 soterrada de recollida
20 Vidre fixe
21 Finestra practicable
22  Aïllament acústic 50mm
23 Fals-sostre suspès de perfils d’alumini. Plaques de cartró-guix 2 x 13mm

24 Formigó de neteja
25 Sabata de formigó armat
26 Canal de recollida d’aigües pluvials, per a la seva conducció fins al dipòsit pel reg
27 Tancament opac: 
 Tancament d’obra amb revestiment interior de plaques de cartró-guix 2x13mm
 Revestiment exterior de planxes d’alumini extruït
28 Graves blanques
29 Terreny compactat
30 Construcció solera PB:
 Acabat de resina de poliuretà de color gris fosc 2mm
 Capa de nivellació 15mm
 Morter de ciment 60mm 
 Capa de separació
 Aïlalment tèrmic 60mm
 Llosa de formigó armat 150mm 
 Sistema prefabricat de cassetons d’encofrat perdut de plàstic contra la humitat  
 300mm
31 Construcció  terra sala d’actes - model Harlequin ACTIVITY TM, de la marca   
 HARLEQUIN:
  Acabat de fusta de faig
 Membrana de polietilè certificat DIN 18032, part II
 Capa superior de panells semiflexibles
 Capa inferior de panells semiflexibles
 Poliuretà de cèl·lules tancades
 Capa de separació
 Aïlalment tèrmic 60mm
 Llosa de formigó armat 150mm 
 Sistema prefabricat de cassetons d’encofrat perdut de plàstic contra la humitat  
 300mm
32 Revestiment parets preexistents, per l’interior de la sala d’actes: 
 Panell fonoabsorbent de fusta de faig ranurada
 Càmara pel pas d’instal·lacions i baixants de coberta
 Aïllament acústic
 Aïllament tèrmic
33 Reixeta enrasada al paviment pel retorn de l’aire
34 Conducte de retorn d’aire soterrat
35 Drenatge
36 Cel-ras de llistons de fusta resistents al foc
37 Il·luminació integrada al cel-ras de llistons de fusta
38 Revestiment de planxa d’alumini extruït
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