
1.00

SECCIÓ CONSTRUCTIVA E-E'

SECCIÓ CONSTRUCTIVA D-D'

E E'

F

COMPLIMENT CTE

c) Coberta

La coberta es realitza mitjançant plaques de panell Sandwich. El seu baix

cost i alta resistència l'hi donen la classificacio de panell Sandwich de

cobrta idoni per grans superficies a cubrir.

Format per dues capes d'acer prelacat galvanitzat amb 3 greques i perfilat,

tenen una gran resistència, durabilitat i aïllament. El seu fàcil sistema de

col·locació, podent montar fins a 600 m2 de panell de coberta.

El seu interior esta compost per poliuretà injectat de 40 kg/m3 i un gruix de

80 cm, assegurant així un bon aïllament tèrmic.

Segons les condicions de les solucions constructives trobades en la

taula 2.7 el tipus de façana empleada correspon a la següent

descripció:

R: Revestiment exterior

R2: El revestiment exterior haurà de tenir al menys una resistència alta

a la filtració. Es considera que proporcionen aquesta resistència els

revestiments discontinus rígids fixats mecanicament disposats de tal

manera que tinguin les mateixes característiques establertes per els

discontinus de R1, excepte en les dimensions de les peces.

C: Fulla principal

C1: La façana s'ha de composar com a mínim d'una fulla principal

d'espessor mitjà. Es considera coma tal una fàbrica col·locada amb

morter de:

- 1/2 peu de totxo ceràmic, que ha de ser perforat o massís

quan no existeixi revestiment exterior o quan existeixi un revestiment

exterior discontinu o un aïllant exterior fixat mecanicament.

- 10 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural .

Segons el programa d'eficiència energètica del CTE ecodensa obtenim

que aquest tipus de parament vertical no té condensacions i cumpleix

amb la Ulim establerta per la amteixa normativa.

Transmitància límit de murs de fçana i murs en

cotacte amb el terreny

Umlim : 0,73 W/m²k

Uprojecte : 0,42 W/m²k
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