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Llegenda de materials

elements significatius de l’edifici preexistent

EP_01

EP_01   mur de fàbrica de maó ceràmic massís de format català, e = 40cm
EP_02   projecció de matxons d’estavilització de façana de maó massís de format català, e = 5cm
EP_03   estructura d’encavallades de ferro forjat, recobertes de pintura
EP_04   taulells multicapa de llosa pètria, o rajola ceràmica (hipòtesi)
EP_05   aïllament tèrmic de poliestirè expandit  e=5cm (hipòtesi)
EP_06   morter d’adherència
EP_07   coberta de teules àrabs solapades
EP_08   sistema de lames horitzontals preexistent de protecció solar
EP_09   fonament de mamposteria restant de la sabata contínua preexistent després de dur a 
               terme l’estintolament de la planta soterrani

configuració de l’ espai públic exterior
PE_01   paviment de panot hidràulic amb morter d’adherència comú als carrers del casc anitc
PE_02   capa de morter i sorres
PE_03   llit de formigó HM-15 e=10cm
PE_04   subbase granular compactada
PE_05   terreny actual compactat
PE_06   embornal lineal prefabricat de formigó amb perfil metàl.lic
PE_07   arbrat i vegetació preexistent escocells i jardineria aniran a la mateixa cota de paviment    

estintolament permitral de la façana
EF_01   estintolament de doble perfil metàl.lic longitudinal UPN-260 per sota del mur existent 
               mitjançant regates a banda i banda
EF_02   formigó de farciment
EF_03   brancals metàli.lics UPN-350 amb escuma de polieuretà per encaix amb pilastra
EF_04   passadors d’anclatge amb resina epòxi
EF_05   pletina de remat sota marc estructural
EF_06   guia de desplaçament del tancament
EF_07   en discontinu; platabanda d’acer de base de suport dels perfils  verticals per rebre 
               l’econtre entre l’estintolament de PB i el de P-1
EF_08   muntant vertical d’acer galvanitzat previst de frontisses estructura del tancament      
EF_09   lames horitzontals de fusta del parament vertical 
EF_10   estintolament de doble perfil metàl.lic UPN-300 col.locat longitudinalment pels laterals 
               de la fonamentació existent
EF_11   estructura de pilars metàl.lics compostos 2UPN-350 col.locades en el mateix eix vertical 
              que l’estintolament en PB
EF_12   presilles de lligat dels pilars compostos

nou forjat de planta baixa

FB_01   bigues esbiaixades de perfil HEB-260 d’acer laminat soldades als pilars compostos i    
               encastades a les pilastres de l’anitc mur de contenció entre naus, amb pilar HEB-300 a 
               mitja planta dividint la llum en dos pòrtics
FB_02   perfils corrteja HEB-160
FB_03   pletines d’acer rigiditzadores de perfil de jàssera
FB_04   pletines de soldatge entre perfils
FB_05   forjat col.laborant de xapa grecada HIANSA MT-100 e =16cm de llosa de formigó amb 
               armat de negatius i anitfisuració
FB_06   làmina impermeable bituminosa-polimeritzada LBM
FB_07   Sistema de Solera Seca Knauf de capa de cartró guix 25mm poliestirè extruit
FB_08   formigó aïllat i anivellat a cota   
FB_09   paviment de linòleum gris clar
FB_10   cel ras de fusta matxembrada
FB_11   tirants de suport vertical del falç sostre
FB_12   abraçadora mitjançant clips d’unió de perfils de sostres continus
FB_13   Downlight de baix consum empotrat

contenció de terres i fonamentació

CF_01   mur pantalla de contenció de terres de formigó armat e = 30cm 
CF_02   mastic elàstic junt de segellat
CF_03   junta de dilatació de poliestirè expandit
CF_04   làmina geotèxtil impermeabilitzant de butil i polieuretà
CF_05   capa de graves i còdols
CF_06   formigó de neteja
CF_07   solera de llosa de formigó armat HA-25 e = 30cm de baixa retracció acabada amb creuat 
               d’armadures per encaix amb mur pantalla
CF_08   formigó aïllat i anivellat a cota   
CF_09   paviment de linòleum gris clar   
CF_10   en discontinu; sabata de fonamentació 1,20 x 1,20 x 0,60m
CF_11   en discontinu; micropilotis

altres elements

AE_01   ventiladors elèctrics HUNTER FAN penjat de les encavallades 
AE_02   lluminàries suspeses de baix consum
AE_03   L invertida de sistema modular de policarbonat arcoPlus®347-547
AE_04   estructura lleugera de muntants tubulars de subjecció del voladís de policarbonat
AE_05   passadors de resina epòxi per fixació amb la fàbrica de maó
AE_06   lluminària projectual de paret
AE_07   difussor lienal de cortines d’aire calent
AE_08   programa de restauració en les plantes baixes de la plaça
AE_09   parada de fruties i verdures
AE_10   parada de carns i xarcuteria
AE_11   parada de peix i mariscs
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