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21. SECCIÓ CONSTRUCTIVA

ESTRUCTURA EXISTENT I ENVOLVENTS EXTERIORS

1. Façana existent
 1.1. Mur de fàbrica de maó massis existent, de 300mm de gruix
 1.2. Pilastra de mur de fàbrica existent  , de 600mm de gruix
 1.3. Llinda de maó massís

2. Estructura existent
 3.1. Encavallada de palastre, de ferro, de 1150mm de cantell
 3.2. Biguetes travesseres de palastre, de ferro, de 250mm de cantell
 3.3. Pilar de ferro compost mitjançant roblons

3. Coberta existent amb formació de pendents amb envanets de sostre mort

4. Coberta plana invertida formada per:
 4.1. Graves
 4.2. Làmina separadora geotextil
 4.3. Aïllament de plaques de poliestirè extrudït
 4.4. Làmina impermeabilitzant polimèrica
 4.5. Capa de morter
 4.6. Tauler ceràmic de maó de gran format col·locat sobre envanets   
 de sostremort amb morter

NOVA ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ

20. Element principal de l’encavallada mitjançant biga tipus boyd. A partir d’una IPE240, es genera una biga 
de cantell 360mm

21. Perfils IPE300, de connexió entre pòrtics, enrasats per la cara superior de l’ala de la biga boyd

22. Pilars d’acer IPE300

23. Biga Fink
 23.1. Elements comprimits de la biga fink mitjançant tubs metàl·lics de secció quadrada   
 80mm de costat i 5mm de gruix
 23.2. Parts traccionades de la biga fink, mitjançant diàmetre 10mm amb tensors a cada banda

24. Fonamentació formada per:
 24.1. Sabates excèntriques de 180x180x120d’alçada
 24.2. Riostra per vèncer el moment, de 400x600mm+formigó de neteja
 24.3. Formigó de neteja inferiors 100mm
 24.4. Sabata quadrada amb càrrega centrada, de160x160x120mm

5. Canaló prefabricat de formigó polimèric amb reixa d’acer galvanitzat
 5.1. Caixó d’aïllament del canaló format per làmines d’acer galvantitzat i llana mineral
 5.2. Perfil L d’acer galvanitzat

6. Canaló prefabricat de formigó polimèric amb reixa d’acer galvanitzat
 6.1. Aïllament de plaques de poliestirè extruït
 6.2. Caixó per a canaló de totxana

7. Panell lleuger llis de 100mm, format per:
 7.1. Làmina exterior d’acer galvanitzat lacat de 0.8mm 
 7.2. Aïllament de llana mineral de 150 kg/m2

 7.3. Làmina interior d’acer galvanitzat lacat de 0.5mm

8. Panell lleuger de 150mm+38 mm amb greca, format per:
 8.1. Làmina superior grecada d’acer galvanitzat lacat de 0.8mm
 8.2. Aïllament de llana mineral de 150 kg/m2

 8.3. Làmina inferior llisa d’acer galvanitzat lacat de 0.5mm    

9. Plaques fotovoltaiques orientades a sud-oest

TANCAMENTS I FUSTERIES

10. Lluernari de coberta amb sistema motoritzat amb fusteria d’alumini i doble vidre

11. Finestres de mòduls basculants amb tancament hermètic, model Hervent de Gravent
 11.1. Vidre lacat de protecció solar
 11.2. Sistema de motorització amb accionament a distància, amb un   
 sistema tipus Powerline

12. Portes correderes formades per:
 12.1.Fusteria d’acer galvanitzat 
 12.2. Plaques de policarbonat cel·lular

13. Escopidor de xapa d’alumini plegada

14. Portes batents amb targetó superior fix, formades per:
 14.1. Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic 
 14.2. Doble vidre aïllant

ENVOLVENTS INTERIORS. NAU 17

15. Trasdossat de plaques de cartró-guix, format per:
 15.1. Sub-estructura de perfils omega d’acer 
 galvanitzat
 15.2. Aïllament de llana mineral de densitat 150kg/m2

 15.3. Llinda i premarc de xapa d’acer galvanitzat lacat10mm 
16. Aïllament de capes de poliestirè extruït

PAVIMENTS

17. Paviment autoanivellant format per:
 17.1. Morter 300mm autoanivellant
 17.2. Acabat de resina epoxi

18. Tarima de fusta damunt de:
 18.1. Capa aïllant de llana mineral de 150 kg/m2

 18.2. Perfils transversals: llates de fusta

19. Tarima de fusta sobre llates
 19.1. Peu de tarima de fusta amb  pern d’ancoratge i  
 passadors d’acer sobre dau de formigó

ELEMENTS PROGRAMÀTICS

ENVOLVENTS

25. Mur mòdul U=0,20 W/m2  format per:
 25.1. Panell de fusta contralaminada de l’empresa KLH 94mm
 25.2. Panell contraxapat d’avet 20mm
 25.3. 80mm d’aïllament de llana de roca
 25.4. Panell contraxapat d’avet 20mm amb junta de dilatació entre panells
 25.5. Anclatges autorroscants que permeten un fàcil muntatge i desmuntatge

PAVIMENT

26. Forjat nervat fusta estructural EGO CLT-MIX e.20mm+200mm, amb aïllament llana de roca e.140mm incorporat, i barrera de vapor 
inferior.  Làmina elàstica inclosa en el panell prefabricat, per evitar lliscaments i protegir la fusta

FUSTERIES

27 i 28. Obertures batents amb fusteries de fusta i doble vidre
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