
projecte

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

/ seccions del projecte (IV) 
detalls edifici de caràcter docent12

ESPECIFICACIONS

01 Construcció forjat PB:
 Acabat de resina de poliuretà de color gris fosc 2mm
 Capa de nivellació 15mm
 Morter de ciment 60mm amb instal·lació de terra radiant
 Capa de separació
 Aïlalment a soroll d’impacte 30mm
 Sistema prefabricat de cassetons d’encofrat perdut de  
 plàstic contra la humitat 300mm
 Formigó armat 150mm 
02 Goteró
03 Peça prefabricada de formigó 180mm
04 Anclatge de ruptura de pont tèrmic
05 Tancaments:
 Fusteries d’alumini anoditzat
 Doble vidre - vidre de capa 6mm + càmera de 16mm + vidre laminat de seguretat 2x5mm
06 Aïllament tèrmic 50mm
07 Cèrcol de límit 30x90cm
08 Construcció tarima de dansa - model Harlequin ACTIVITY TM, de la marca HARLEQUIN
  - tapís de dansa
 - membrana de polietilè certificat DIN 18032, part II
 - capa superior de panells semiflexibles
 - capa inferior de panells semiflexibles
 - poliuretà de cèl·lules tancades
09  Barana de vidre templat
10 Forjat: llosa massissa de formigó armat - cantell 35cm
11 Cel-ras de cartró-guix blanc, pel pas d’instal·lacions (h = 60cm)
12 Estructura secundària de bigues metàl·liques IPN120
13  Estructura horitzontal principal: jàsseres de cantell d’1,5m de formigó armat blanc
14 Coberta: plana invertida tipus deck accessible per manteniment, e=25cm, 150kg/m²
 - Capa de graves e=10cm
 - Làmina impermeable autoprotegida
 - Panell d’aïllament tèrmic (e=100mm) fixat mecànicament a la xapa grecada
 - Barrera de vapor
 - Xapa grecada d’acer galvanitzat (e=0,7mm) recolzada sobre bigues metàl·liques IPN120
15 Subestructura de subjecció de la façana d’U-glass:
 Perfil laminat T amb fonamentació pròpia
16 Làmina impermeable
17 Capa separadora amb làmina modular de polietilè d’alta densitat 
18 Col·lector d’aigües pluvials soterrat
19 Graves drenants
20 Acabat de xapa d’alumini anoditzat
21 Vidre U-glass d’alçada màxima = 4m
22 Panell d’aïllament acústic
23 Lluminària linial al llarg de la perfileria metàl·lica 
24 Cel-ras fonoabsorbent de melamina ranurada de color blanc e = 19mm
25 Mur estructural de formigó d’arlita armat, e = 35cm. Cara interior vista. 
26 Mur estructural de formigó d’arlita armat, e = 35cm. Cara interior revestida. 
27 Aplacat de placa fonoabsorbent de melamina ranurada de color blanc e = 19mm
28 Placa de poliuretà per l’aïllament al soroll d’impacte


