
“It is a sophisticated exercise where a sense of fragility and stability are in constant counterpoint.”
UNKNOWN

FUSTERIES I CONTROL SOLAR

- L’arrencada lateral del sistema de mur cortina conté 
una unió mecànica en el panell prefabricat de formigó i 
una peça elàstica que absorveix les possibles deforma-
cions.

En els montants perimetrals es desestima la instalació 
de les lames verticals de protecció solar.

La lama vertical ( com es mostra en el detall vertical de 
l’esquerra) va collada a la part superior amb una unió 
mecànica mitjançant dues pletines. Aquest fet provoca 
la descàrrega de tensió en l’estructura del mur cortina i 
només els punts de fixació són destinats a aguantar la 
seva verticalitat.

Resistències mecàniques sistema mur cortina de Technal

Tipus Fixe

Permeabilitat aire A4
Estanqueitat a l’aigua R7

Resultats satisfactòris en pressió i depressió de 1600Pa 
i 2400 Pa (pressió brusca)

 *s’extrapolen els resultats al CTE

Vidre factor solar conjunt 28%
U=1.2 w/(m2 / K)

*segons fabricant sunguardglass

Transmissió interior 90º

Reflexió directa 41%

72% Energia
 Incident

28% 
Energia Transmesa

28% 
Energia Transmesa

Tapeta Horitzontal

Montant Horitzontal

Perfil de travesser

Tapeta horitzontal

Fixació lama a encontre 
de trames

Montant Horitzontal

Fixació mecànica mit-
jançant platines

Fixació mecànica mit-
jançant platines de les 

lames verticals

Triple vidre 8-16-8-16-8

28% 
Energia Transmesa

A Tipus de vidre: Triple Vidre 8-16-8-16-8

A Esquema Protecció Solar

A Detall montant intermig mur cortina

A Arrencada lateral mur

B Detall montant junta de dilatació.

SunGuard eXtraSelective SNX 50/23 (#2)
Glazing: 8-16-8-16-8 

Efecte Extern: ExtraClear
Efecte Intern: ExtraClear

Aspecto exterior: Neutro
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Energia Solar

Transmisió directa %: 21
Reflexió directa %: 41
Absorció %: 38
Factor Solar (g) EN 410 %: 23

Coeficient de sombra Coeff. g EN /0,87 %: 0.26

Llum Visible

Transmisió %: 50
Reflexió exterior %: 15
Reflexió interior %: 15
Color Rendering Index %: 89
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Aïllament tèrmic

Valor U (EN 673) Aire ( Kripton) w/(m2 K): 1.2
Valor U (EN 673) Argó W/(m2K): 0.8

Energia Transmesa

L’incidència de l’energia es dona 
només quan l’angle d’aquesta 
és perpendicular a la finestra. En 
aquest cas es confia el control so-
lar del vidre

Lames Verticals

Com diuen els cànons a les obertures 
a oest s’han de protegir amb lames 
verticals. Les lames protegeixen la 
incidència del sol obliqua, és a dir, la 
majoria d’hores de la tarda.


