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HOSPITAL DEL MAR

L'edifici que cura
PFC . ETSAV - Sílvia Costa Estanyol

Secció constructiva
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DESCRIPCIÓ DEL DETALL

La rehabilitació del pavelló es basa en treure a la llum la façana antiga dels

pavellons infecciosos. Es dur a terme treien l'arrebosat fins que es vegi l'obra

vista i també tornant l'antic porxo a través d'uns estintolaments.

Es dobla l'edificabilitat fent un forjat nou, una estructua de fusta laminada

recolzada en els murs existents.
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1. Peça prefabricada de formigó, en forma de  L, anclada a la façana

mecanicament

2. Finestra d'alumini de tres fulls, dos practicables i una fixa, amb

trencament de  pont tèrmic, 200x110 cm. color negre

3. Estintolament façana 2HEB120 soldades a pletina e=2cm

4. Façana existent mur de fàbrica de maò format català 29x14x7,5 cm

5. Aillament panell semirigit de llana de roca  e=6cm

6. Placa Knauf de e = 12'5mm anclat  mecanicament a la façana existent

7. Llit de morter i làmina geotextil antiarrels

8. Tub de drenatge

9. Reblert de graves drenants

10. Làmina drenant tipus Delta MS

11. Poliestirè extrudit e= 4cm

12. Capa d'imprimació i làmina impermeable tipus Barapren e = 5 mm

 13. Reblert de terres compactades PN-95 %

14. Terreny ferm

15. Terres compactades

16. Emmacat de graves compactades

17. Solera de formigó armat avocat i vibrat directament sobre làmina

impermeable e=15cm

18. Formigó amb formació de pendents

19. Dues capes de membrana  impermeabilitzant i a sobre làmina

separadora

20. Paviment de peces de formigó prefabricat impres rallat colorejat en

blanc. peça de 20x150 amb junta oberta de 8 mm.

21. Plots regulables

22. Tarima de fusta per regular l'alçada interior i l'exterior

  23. Mur de càrrega de maó format català 14 x 29 x 9 cm de dos peus

24. Mur flexoresistent de 25 cm de espesor amb formigó hidròfug

25. Recalçament formigó en massa sabata existent

26. Fonament de mamposteria existent

27. Paviment continu autoanivellant amb resines epoxi de l'empresa

Promsa, primera capa imprimació Betox primer i segona capa Betox 891

autonivellant acabar color marró clar.

28. Forjat existent de revoltons de peces ceràmiques,  amb una capa de

compressió amb morter,  recolzat sobre IPN-120 cada 70 cm soldades a la

IPE-300

29. Cel ras existent

30. Forjat  KLH

31. Cel ras registrable Knauf. Plafó modular de PVC extrudit resistent al foc,

classe A i perfileries metàl·liques Mulflix ocultes.

  32. Envà de plaques de guix KNAUF e=12.5mm, muntant i canals d'acer

galvanitzat, aillament de 5 cm de llana de  roca a l'interior i banda acustica

autoadhesiva.

33. U- glass de la casa LAMBERTS amb  tancament doble. Vidre templat

(seguretat).  Acabat Peri

34. Xapa de coure, d'espesor 0'8 mm engatillat mitjançant junta alçada de

25 mm i serapació intereixos 60 cm

35. Làmina drenant de espesor 5 mm

36. Suport a base de tauler de fusta hidrofug de e = 22mm

37. Panell sandwitx amb aillament de poliestirè extrudit i suports metàlics

col·locats insitu.

38. Encavallada de fusta existent.

39.Porticons de fusta pivotants de e=25 mm,  fixats mitjançant perfils L
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