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ACúSTiCA

CAPES AïLLAMENT CONTAMiNACiÓ ACúSTiCA EXTERiOR

Per fer front a la contaminació acústica exterior al auditori, s’ha dissenyat la carcassa del auditori per aïllar-lo acústicament. 

d’aquesta manera es dissenya la capsa del auditori d’un seguit de capes que aïllen completament l’interior.

Per aconseguir un bon amortiment de les diferents freqüències sonores, es tanca la capsa del auditori amb múltiples capes de 

diferent gruix i densitat, amb la finalitat que ninguna de les freqüències pugi penetrar al interior. 

 ACONdiCiONAMENT ACúSTiC iNTERiOR

Seguint referències i amb la finalitat de acondicionar la sala del auditori com a 

sala sonora, s’han distribuït revestiments fono-reflectants a les parets i el sos-

tre. Acústicament, es requereix la col.laboració del paraments fonoreflectant 

perquè el só indirecte faci treballar la sala com a megàfon.

No obstant, per reduir el temps de reverberació s’han col.locat revestiments 

fono-absorbents al final de la sala, així com en el plènum del cel ras.
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Audtori/teatre

S.C. TRANSVERSAL _ E 1/25 50 100250

LLEGENdA SECCiÓ CONSTRUCTiVA

ESTRUCTURA
E1- Sabata aïllada quadrada flexible (HA-25-
/P/20/iia)
E2- Sabata correguda flexible (HA-25/P/20/iia)
E3- Sabata combinada flexible (HA-25/P/20/iia)
E4- Mur de formigó armat hidròfug, per a deixar el 
formigó vist, amb formigó (HA-25/B/20/iia) 
E5- drenatge del mur de contenció amb tub 
(d=125mm). Granulat drenant, làmina de polietilè i 
filtre geotèxtil
E6- Solera de 15cm de formigó lleuger, amb malla 
eletrosoldada d5/15cmx15cm, làmina de poli-
etilè, capa drenant de 15 cm i filtre geotèxtil de 
polipropilè
E7- Llosa massissa de formigó armat (HA-25-
/P/20/iia)
E8- Jàssera metàl.lica de perfil prefabricat d’acer 
S-275-JR, conformada en taller com biga BOYd 
amb extrems d’ànima reduïda. Pintat ignífug 
(imprimació+3 intumescent)
E9- Jàssera metàl.lica encavallada, conformada 
en taller amb perfils prefabricats d’acer S-275-JR 
Pintat ignífug (imprimació+3 intumescent)
E10- Mur pantalla amb tensors anclats al terreny.
E11- Pilar  metàl.lic de perfil prefabricat gama HEB 
d’acer S-275-JR. Anclat sobre pletina metàl.lica i 
revestiment amb aïllant tèrmic i planxa d’alumini 
anoditzat.
E12- Perfils d’arriostrament dels pòrtics metàl.lics.
E13- Forjat col.laborant unidireccional de 12cm 
de cantell, amb planxes col.laborants d’acer galva-
nitzat d’1mm amb armat de negatiu d12, malla 
electrosoldada d6/15cmx15cm i connectors a 
les jàsseres. Formigonat amb (HA-25/P/10/i)
E14- Perfil de remat i encofrat de forjat col.labo-
rant
E15- Enllaç estructural articulat 
E16- Enllaç estructural rígid

COBERTA
C1- Safata perfilada de planxa d’alumini anoditzat, 
tipus iNCObends de iNCOPERFiL, secció definida en 
projecte.
C2- Aïllament tèrmic en planxes d’espuma de poli-
estirè extrudit (e: 80mm)
C3- Làmina impermeable de polyurea projectada 
en calent. dues capes. La segona inclosos els 
rastells.
C4- Subestructura enrastellada en perfils d’alumi-
ni. Anclat mecànicament al forjat.
C5- Capa preparació de forjat
C6- Caneló de planxa d’alumini
C7- Perfil “L” per la formació del canaló, Soldat a la 
biga.
C8- Remat de cantell de coberta d’alumini anodit-
zat.

TANCAmENTS
T1- Safata perfilada de planxa d’alumini anoditzat, 
tipus iNCObends de iNCOPERFiL secció definida en 
projecte.
T2- Subestructura enrastellada en perfils d’alumini. 
Anclat mecànicament amb anclatjes ajustables in 
situ.
T3- Cambra d’aire ventilada (e=70mm)
T4- Aïllant tèrmic de plaques rígides de llana de vi-
dre, de 30 mm de gruix, col.locades amb fixacions 
mecàniques
T5- Tancament de fàbrica 
T6- Barnís hidròfug per formigó amb acabat vist 
T7- Làmina impermeable de polietilè

FUSTERIA
F1- Tancament exterior practicable de dues fulles 
corredisses. Marcs i premarc de tub d’acer galva-
nitzat, bastiment de perfileria d’alumini anoditzat, i 
vidre aïllant  6+12+6.
F2- divisòria interior amb doble vidre translúcid 

i texturat en forma de “u” tipus U-glass. Col.locat 
sobre bastidor d’alumini amb recolzament i sepa-
rador elàstics. 
F3- Tancament exterior autoportant. Amb tub 
d’acer galvanitzat, bastiment de perfileria d’alumini 
anoditzat, i vidre aïllant  6+12+6. Arriostrat mecà-
nicament a l’estructura.
F4- Escopidor i marc de finestra d’alumini anodit-
zat
F5- Protecció solar de lames verticals fixes d’alu-
mini
F6- Protecció solar mòbil de lames verticals d’alu-
mini.

REVESTImENTS HORITZONTALS
RH1- Formació de pendents amb formigó alleuge-
rit 
RH2- Làmina impermeable de polietilè
RH3- Paviment de lloses granítiques de mesures 
60x30cm i 60x10cm, adherides amb morter cola.
RH4- Aïllant tèrmic de llana de roca. (e= 30mm) 
RH5- Paviment tècnic de llosetes de 30x30 cm 
i e=3cm amb nucli de sulfat de calci, acabat su-
perficial de gres porcellànic premsat, sobre Peus 
regulables d’acer galvanitzat, col.locats amb adhe-
siu elàstic.
RH6- Paviment de linòleum en rotlle e=4 mm, 
adherit.
RH7- Cel ras fono-absorbent de plaques de cartró-
guix perforades. Subestructura oculta d’acer galva-
nitzat, penjada.
RH8- Cel ras registrable de plaques de cartró-guix 
perforades. Subestructura oculta d’acer galvanit-
zat, anclada al forjat.
RH9- Cel ras de safates d’alumini. Subestructura 
oculta d’acer galvanitzat, penjada.
RH10- Cel ras de panells de fusta d’alta densitat 
H.P.L. Subestructura oculta d’acer galvanitzat, 
penjada.

RH11- Aïllant tèrmic i absorbent acústic de llana 
de roca. (e=30mm).

REVESTImENTS VERTICALS
RV1- Cambra d’aire estanca 
RV2- Aïllament tèrmic de llana de roca (e=30mm)
RV3- Transdossat de plaques de cartró-guix fono-
absorbents col.locat sobre subestructura de perfi-
leria d’acer galvanitzat. Acabat pintat
RV4- Envà simple de plaques de cartró-guix fono 
absorbents col.locat sobre subestructura de perfi-
leria d’acer galvanitzat. Acabat pintat
RV5- Envà doble de plaques de cartró-guix perfo-
rades i resistents al foc. Col.locades sobre subes-
tructura de perfileria d’acer galvanitzat. Acabat 
pintat
RV6- Revestiment d’alumini anoditzat i aïllament 
interior.
RV7- Revestiment vertical de panells fusta alta 
densitat H.P.L., perforats i fono absorbents. Subes-
tructura d’acer.
RV8- Revestiment vertical de panells fusta alta 
densitat H.P.L., fono-reflectant. Subestructura 
d’acer laminat iPN.

INSTAL.LACIONS
I1- Conducte de la xarxa de sanejament 
I2- Estructura lluminària general amb llum d’emer-
gència tipus ACTiON de la casa iGUZZiNi, de 
117x17,5cm, amb fluorescent 2x35/49W T16. 
Muntat semi encastada al cel ras.
I3- Conductes de fontaneria
I4- Conductes de la xarxa de gas
I5- Conductes de refrigerant del sistema d’A.C.
I5- Conductes d’impulsió d’aire del sistema d’A.C.
I6- Conductes de retorn d’aire del sistema d’A.C.
I7- Fancoils o cassete
I8- Cablejat elèctric sobre safata rejiband.

ViSTES iNTERiORS

REFERÈNCiES 

FAçANA

1.- Suport
2.- Capa autonivellant
3.- imprimació
4.- Primera capa de polyurea
5.- Segona capa de polyurea

impermeabilització de cober-
tes metàl.iques al Aeroport 
del prat T1

impermeabilització d’estructu-
res d’escenografia als les pis-
cines del Zoo Afrycarium(PL)

FAçANA VENTiLAdA 

ACABAT dE SAFATES d’ALUMiNi

COBERTA iNVERTidA 

ACABAT dE SAFATES d’ALUMiNi

iMPERMEABiLiTZACiÓ AMB POLYUREA
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