
Andrea Alcaraz PacoPFC

CONSTRUCCIÓ

Gener 2010
e:1/50

1. LLUERNARI
1.1. Premarc d'acer lacat amb roptura de pont tèrmic de 35x10x2 mm
1.2. Vidre estructural amb càmara d'aire, Climalit.
1.3. Perfileria de mur cortina d'acer lacat tipus Jansen Serie VissTV.
1.4. Reixa d'acer per permetre el maneniment dels vidres del lluernari
1.5. Tacs de goma sobre els que es dipossita la reixa de manteniment
1.6. Tauler dm hidròfug de 50mm.
1.7. Rastrells de Fusta que suporten reixa de manteniment i provoquen desnivell per
protegir el vidre..
1.8. Fals sostre exterior de fusta que conté làmina de poliestiré extruit per evitar pont
tèrmic, donar acabat en façana i encastar lluminàries..
1.9. Recobriment de fusta subjectat amb perfils laminars d'acer.

2. COBERTA ZINC
2.1. Planxes Zinc amb junta longitudinal alçada doble encadellada e=0'6mm amb clip.
2.2. Tauler dm hidròfug que conté membrana Delta VMZ on es fixen els clips que
pleguen de la xapa segons disposició.
2.3. Rastrells de fusta 70x140 mm fixats al forjat amb perfils L50.6 d'acer galvanitzats.
2.4. Aïllament tèrmic en plaques rígides de poliestiré extruit e:800mm
2.5. Làmina de barrera de vapor.
2.6. Canaló de recollida d'aigues pluvials de la casa VMZINC amb base de plaques de
poliestirè extruit.
2.7. Baixant d'aigues pluvials amb colzes elecotrosoldats i clips de la casa VMZINC.
2.8. Revestiment de remat amb xapa de zinc subjectada per rastells de fusta.

3. PAVIMENTS INTERIORS I EXTERIORS
3.1. Paviment interior compatible amb terra radiant: peces porcelàniques de la casa
Porcelanosa mod. Lavagna color fusta fixat amb ciment cola de la casa ARDEX.
3.2. Base de morter autonivellant de 3cm de gruix mig amb ciment de dosificació 1:8
3.3 Manta per disposar i fixar correctament els tubs de climatització radiant.
3.4. Tubs de climatització radiant. Tubs de Polibutileno.Sistema radiante/refrescante
SAUNIER DUVAL.
3.5. Aïllament de Poliestirè extrudit termo-conformat de cèl·lula tancada.
3.6. Barrera de Vapor.
3.7. Paviment interior amb acabat continu de resines epoxi (higene)
3.8. Paviment exterior autonivellant Sikafloor 261 color gris.
3.9. Aïllament de poliestirè extrudit.
3.10. Solera de Formigó e=200mm.
3.11. Làmina de butil
3.12. Capa de drenatge de Zahorra de e=200mm amb 2 % de pendent
3.13. Terreny compactat Promor90
3.14. Barana de protecció amb vidre de seguretat subjectat amb perfils d'acer

4. COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE
4.1. Superficie de Formigó Porosa i drenant (tipus LOSA FILTRON)
4.2. Aïllament tèrmic, poliestirè extruït e=70 POLYFOAM
4.3. Membrana impermeabilitzant formada amb làmina RHENOFOL CG. amb solapaments
corresponents al denivell i trobada al perímetre.
4.4. Filtre: capa antipunzant de filtre sintètic.
4.5. Formació de pendents amb formigó cel·lular e mín= 5cm.
4.6. Premarc d'acer de fixació per a la porta d'accés.
4.7. Reixa de protecció al canal de recollida d'aigues pluvials provinents del drenatge de
la coberta invertida.Canal de drenaje ULMA de formigó polímer, sistema U.

5. MUR CONTENCIÓ TERRES
5.1. Replè de grava de diàmetre menor.
5.2. Replè de grava de diàmtre major.
5.3. Làmina geotextil d'impermeabilització.
5.4. Bloc porós geotextil per protegir làmina.
5.5. Membrana impermeabilitzant monocapa tipus morterplas.
5.6. Col·lector de drenatge de PVC.
5.7. Llera d'assentament de formigó.
5.8. Trasdossat directe amb aïllament de llana de roca, i guix llaminat(antihumitats)

6. ESTRUCTURA
6.1. Ménsula en projecció
6.4. Goteró realitzat en l'encofrat amb berenjeno
6.5. Voladís (arrepenjat a PA)
6.6. Congrey d'unió entre dos plans inclinats

7. ACABATS INTERIORS:
PARAMENTS:
T.1. Trasdossat autoportant KNAUF de color gris amb aïllament tèrmic.
T.2. Trasdossat de plaques de fusta de la casa Hunter Douglas.
F.V. Formigó vist.
P.1. Doble placa de cartró-guix tipus knauf e=1'25mm
P.2. Aïllament de llana de Roca e=40mm
P.3. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals i muntants verticals
de 48 mm i 0'6mm de gruix.

FALS SOSTRE:
F.1. Sistema Lineal tancat de la casa Hunter Douglas, amb lluminària encastada, deixant
mènsules vistes.
F.2. Conducte de climatització d'impulsió format per panells de fibra de vidre e=25mm,
amb revestiment exterior d'alumini, suspès de la placa amb un perfil U i taco de
expansión.
F.3 Fals sostre Danoline de la casa Knauf.

LLUMINÀRIES:
L.1. Downlight Light Scout ERCO. Làmpada Fluorescent compacte i halògena.
L.2. Zyilinder Downlight Pendular d'ERCO. Làmpada halògena incandescent
L.3. Optec Banyador de pared. Làmpada halògena de baixa tensió.
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L.1.

P.1.

P.2.

P.3.

6.1.

6.6.6.1.

D. SECCIÓ TRANVERSAL AL MUR--MATERIAL DE COBERTA ZINC
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aspercte coberta zinc

1.

1.

Unió Perfils i Replà e:1/10
Detall Secció transversal al Mur

La Coberta de Zinc
Impermeable, regular. Deixa circular l'aigua per la seva
superfície; material que emfatitzarà el moviment de les
cobertes entre els murs.

Arribada de la xapa al
muret vertical

Col·locació de la Xapa de zinc:

Extrem del pendent de la
coberta

Arribada de la xapa al
canaló de recollida d'aigües

Membrana Delta i Clip (part fixa) de la casa
(VMZIN). Garanteixen l'adhesió de la xapa sobre el
taulell de fusta.

Mides admissibles per fer el
tall de les planxes de Zinc.
Desfase màxim: 2000mm
BEMO SYSTEMS

Aspecte del Formigó
vist:
L´Ús de motlles
superficials
eslàstics, subjectats
a la cara de
l'encofrat, permet
obtenir una gran
varietat de textures.

Es fixa a l'encofrat (claus en fusta-imans en metall).
La primera fase de formigonat garantitza l'anclatge de
les barres de las parts posteriors de les caixes
stabox.

Després del desencofrat, i prèvia retirada de les
cobricions, les barres es despleguen amb el fi
d'assegurar l'empotrament en la 2ª fase d'encofrat
de les mènsules.

L'escollida serà una matriu que recorda a la textura
de la fusta, de la casa REcli de CMC. Així, a l'interior
acompanyarà als acabats de fusta que aporten la
calidesa, davant la monumentalitat del formigó.
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Mur formigonat in situ
amb juntes segons 
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Mènsula Stabox

Mènsula corta"in situ"

Per tal que el mur de Formigó vist que sobresurt donant a façana quedi lliure de linies de formigonat de
les ménsules, s'utilitzarà el sistema Stabox. Garantitza la continuitat de les armadures entre les dues
fases de l'encofrat, controlant així les juntes segons l'execució del mur.

Imatge de l'adhesió a
l'encofrat de fusta.

Va=4'14T

Vb=4'14T

0'9T/ml

3'00m

qT/ml

1'65m

1'65m

1'65m

9'2m

pp. escala: 200kg/m2
s.ús: 400Kg/m2

Q lineal sobre metre lineal d'escala:
pp= 
s.ús= 

=0'9T/ml
a cada perfil UPN

Equilibri per trobar reaccions:

a.Llei de Moments Flectors:

b. Elecció dels perfils:

UPN=260

c. Compravació per fletxa:
considero un intermig;

UPN 300
Fletxa penalitza per deformació

e:1/20 e:1/20 i 1/10 e:1/20 e:1/20

V.1. Imatge acabats interiors:

Secció constructiva  VESTÍBULS
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