
1. COBERTA ORATORI
Coberta Invertida amb acabat de Formigó
1.1. Acabat Coberta. Peça drenant i aïllant tipus LOSA FILTRÓN 1200x80 mm de la casa
INTEMPER composada per:

-Superfície d'acabat: Formigó porós (15l/m²); e= 350 mm
-Superfície d'aïllament: Poliestirè extruit; e=700 mm

1.2. Membrana Impermeabilitzant formada amb làmina RHENOFOL CG amb solapaments
corresponents al desnivell i trobada al perímetre.
1.3. Filtre: capa antipunzant de filtre sintètic FELTEMPER 300P.
1.4. Suport base: formigó de capa de compressió.
1.5. Peça metàl·lica perimetral de solapament amb la làmina impermeable.
1.6. Peça de zinc de Remat i Goteró de Mur.
1.7. Canal perimetral de zinc plegat per la recollida d'aigües pluvials, de 250x500mm.
1.8. Baixant de 110 mm de diàmetre amb colces curbats i electrosoldats de la casa
VMZINC.
1.9. "Ganxo" de subjecció del baixant de la casa VMZINC.

2. FAÇANA ORATORI:
2.1. Peça d'acabat: Peça de Formigó Porós de la casa INTEMPER clavada a perfils
tubular d'acer inoxidable de 45x45 mm.
2.2. Montants d'acer galvanitzat.
2.3. Travessers, perfils en "L" d'acer galvanitzat, anclats a nivell de façana.
2.4. Perfil L d'acer galvanitzat de reforç per als travessers de suport de les
plaques.
2.5. Premarc d'acer lacat 100x10x2mm amb roptura del pont tèrmic.
2.6. Carpinteria d'alumini de la casa TECHNAL
2.7. Vidre Climalit de doble fulla (10+6) amb càmara d'aire.
2.8. Perfil laminar d'acer que oculta baixant.
2.9. Subestructura suport per perfileria que oculta baixant;perfil L 50.30.
2.10. Escupidor; perfil d'acer galvanitzat.

3. PATI:
3.1. Premarc d'acer lacat amb ruptura de pont tèrmic; part fixa.
3.2. Carpinteria fixe d'alumini de color gris amb doble vidre format per dos fulles
(6+4) amb cámara d'aire climalit.
3.3. Escupidor; perfil d'acer galvanitzat.
3.4. Morter fi amb aditius plàstics
3.5. Mur de Formigó que treballa com a jàssera, anclat als murs laterals a través
d'anclatges amb tacos epoxi i armadures tretes com a esperes en en moment de
construcció del murs perpendiculars.
3.6. Finestra corredissa de marc d'acer lacat amb ruptura del pont tèrmic tipus
jansen.
3.7. Safata d'acer lacat collada a perfileria com a base de la col·locació per l'element
de protecció solar-privacitat
3.8. Cortina enrotllable LOUVERDRAPE, provista de mecanisme amb tub extensible.
Resistent a agrssions climàtiques, ideal com a protecció solar i preservar intimitat.
3.9. Baixant de 100m de diàmetre de la casa VMZINC
3.10. Canal de PVC de recollida d'aigues pluvials provinents del baixant i del drenatge
del pati. Protegit en llit de formigó porós, geotextil i còdols drenants.
3.11. Base de terres de terreny natural.
3.12. Còdols de diferents diàmtres que permeten el drenatge del terreny.
3.13. Terreny compactat Promor 90.
3.14. Còdols de separació.
3.15. Palet de riu com a acabat a la superfície del pati.
3.16. Rajoles drenants com a protecció de la làmina impermeable.
3.17. Làmina geotextil d'impermeabilització.
3.18. Formació de pendents amb formigó cel·lular.

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

5. ESTRUCTURA
5.1. Capa de compressió
5.2. Armat de Capa de Compressió
5.3. Armat de Negatiu
5.4. Placa alveolar Pretensada
5.5. Ménsula en projecció
5.6. Goteró realitzat en l'encofrat amb berenjeno
5.7. Congreny de remat de la capa de compressió

7. PAVIMENTS
7.1. Paviment interior fusta: madera de roble decapat i "enjabonado" (fusta "dura" per
suportar la circulació continuada)
7.2. Suport paviment de fusta.
7.3. Aïllament térmic en panel rígid de poliestilé extruit; e=50mm
7.4. Paviment interior amb acabat continu de resines epoxi (higene)
7.5. Paviment exterior autonivellant Sikafloor 261 color gris.
7.6. Solera de Formigó e=200mm
7.7. Làmina de butil
7.8. Capa de drenatge de Zahorra de e=200mm amb 2 % de pendent
7.9. Terreny compactat Promor90
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B. PATI ORATORI C. PATIS  POSTERIORSA. FAÇANA ORATORI

6. ACABATS INTERIORS:
PARAMENTS:
T1. Trasdossat autoportant KNAUF de color gris amb aïllament
tèrmic de llana de roca.
sdfg

T2. Trasdossat de plaques de fusta de la casa Hunter Douglas
sdfg

T.Fl. Revetiment de pared amb el sistema lineal obert
Grid(continuitat fals sostre)
sdfg

FV. Formigó vist.

LLUMINÀRIES:
L1. Downlight Light Scout ERCO. Làmpada Fluorescent compacte i
halògena.
sdfg

L2. Zyilinder Downlight Pendular d'ERCO. Làmpada halògena
incandescent
sdfg

L3. Raís Eletrificats ERCO. Làmpada halògena. Utilitzarà la fusta
del fals sostre com a reflector.
sdfg

L4. Castor en Regleta Electrificada. Làmpada halògena T-26.
Projector Orientable
sdfg

L5. Optec Banyador de pared. Làmpada halògena de baixa tensió.
sdfg

L6. Marcador de pared. Lluminària d'ambient. Kriss BLV, de la casa
Igguzini.

FALS SOSTRE:
F1. Fals sostre Lineal obert de la casa Hunter Douglas.També
d'aplicació a exterior
sdfg

F2. Fals sostre Lineal tancat de la casa Hunter Douglas, amb
lluminària encastada
sdfg

F3. Fals sostre Danoline de la casa Knauf.
sdfg

F4. Fals sostre exterior de fusta que conté làmina de poliestiré
extruit per evitar pont tèrmic, donar acabat en façana
sdfg

F5. 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.
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aspercte coberta formigó

La Coberta de Formigó
L'Oratori funciona independent a la resta d'edifici.
Aquesta idea de peça diferent dins el conjunt es vol fer patent
amb l'opció de l'acabat de la coberta (visible des de
l'aparcament públic).
Un acabat que disti del zinc i s'assimili als murs.
D'aquesta manera, l'Oratori destacarà al mostrar-se com una
una peça enclavada dins del conjunt que creen les cobertes de
zinc.
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D. SECCIÓ TRANVERSAL AL MUR--MATERIAL DE COBERTA FORMIGÓ

Detall Secció transversal al Mur
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LLOSA FILTRÓN

Aquest mecanisme de drenatge i
acabat també serà l'utilitzat en
altres punts d'exterior que
hauran de protegir-se
impermeablement.

Avantatges d'aquest sistema:
una gran resistència a la
compressió i flexotracció;no
produeix ponts tèrmics en les
juntes, disposa d'una gran
capacitat drenant, es col.loca
sense morter de subjecció, és
de rápida execució i antilliscant.Col·locació de peces Losa Filtrón

 Imatge compnents Llosa Filtrón

Andrea Alcaraz PacoPFC

CONSTRUCCIÓ

Gener 2010
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F3. Sostre Danoline de la casa Knauf.
Situat:Àmbits de treball, tanatopraxia,
magatzems;allà on circulen els principals
conductes d'instal·lacions
-Fàcilment registrable.
-Bon comportament a la durabilitat en
espais humits.

F.2. Sistema Lineal Tancat de la Casa Hunter Douglas.
Situat a : Sales de Vetlla, vestíuls, zones de descans treballadors...
- Dotar de calidesa l'espai.
- Ocultar instal·lacions encastades al sostre.

F.1. Sistema Lineal Obert. Sistema Grid de la casa Hunter douglas.
Situat a: Oratori, Vestíbul sales de vetlla.
-Actua com a reflector de les lluminàries lineals integrades en el fals
sostre
-Bon comportament acústic ja que evita la reverberació gràcies a les
ranures del sistema.
-Donar aspecte de continuitat amb el sistema de brise-soleil-vessador
d'aigua del vestíbul de les sales de vetlla.
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Secció constructiva ORATORI

planta e:1/1000
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planta e:1/1000
V.2.Imatge acabats interiors:

Instal·lacionsArquitectura

Oratori
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