
1. Façana Vestíbul: Element Brise-soleil-Vessador d'aigua pluvial.
1.1. Fusta tractada a base de resines sintètiques i PVDF (procediment de la casa PRODEX)
permet el degoteix de l'aigua procedent de la coberta. Taulell de 42x250x1300mm
1.2. Perfil d'acer, soldat al montant (UPN) L-40.4, de suport per als taulells de fusta.
1.3. Perfil d'acer UPN 180 que fa de montant per a les fustes.
1.4. Platina e=10mm clavada al formigó, on es solda el montant.
1.5. Muret de formigó armat que treballa com a suport per l'estructura d'acer,
1.6. Canal de recollida d'aigües pluials de la coberta. Tipus ULMA de formigó polímer,
sistema U.
1.7. Acabat de palet de riu; drenant i protecció a la làmina impremeable.
1.8. Làmina Impermeable
1.9. Formigó de pendents de formigó cel·lular
1.10. Paviment exterior de taulells de fusta de pi.
1.11. Escupidor; perfil d'acer galvanitzat.
1.12. Fals sostre exterior que conté llana de roca per evitar pont tèrmic i donar aspecte
fusta-acabat.
1.13. Bassa realitzada amb formigó armat
1.14. Aigua tractada i renovada en dipòsit de sistema de fontaneria.
1.15. Sobreeixidor que controla el nivell de l'aigua.
1.16. Canal de desguàs (condueix al sistema de sanejament cap a dipòsit enterrat) que
recull l'aigua de la bassa quan aquesta supera el seu límit marcat pel sobreeixidor.

2. Coberta de Zinc
2.1. Planxes Zinc amb junta longitudinal alçada i doble encadellada e=0'6mm amb clip.
2.2. Tauler dm hidròfug que conté membrana Delta VMZ on es fixen els clips que pleguen
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 i contacte terreny
3.1. Paviment interior fusta: madera de roble decapat i "enjabonado" (fusta "dura" per
suportar la circulació continuada)
3.2. Suport paviment de fusta.
3.3. Aïllament térmic en panel rígid de poliestilé extruit; e=50mm
3.4. Paviment interior amb acabat continu de resines epoxi (higene)
3.5. Solera de Formigó e=200mm
3.6. Làmina de butil
3.7. Capa de drenatge de Zahorra de e=200mm amb 2 % de pendent

4. Fusteries
4.1. Premarc d'acer lacat amb ruptura del pont tèrmic.
4.2. Finestra corredissa de marc d'acer lacat amb ruptura del pont tèrmic tipus jansen.
4.3. Finestra batent de marc d'acer lacat amb ruptura del pont tèrmic
4.4. Fulla fixa de vidre de seguretat i translúcid subjectat amb perfil d'acer.
4.5. Safata d'acer per provocar la ruptura del pont tèrmic de la fusteria.
4.6. Safata d'acer lacat collada a perfileria com a base de la col·locació per l'element de
protecció solar-privacitat
4.7. Cortina enrotllable LOUVERDRAPE, provista de mecanisme amb tub extensible.
Resistent a agrssions climàtiques, ideal com a protecció solar al vidrei preservar intimitat.

5. Coberta Ajardinada
5.1. Capa de Substrat Sedum o similar 15ud/m (minimes necessitats de manteniment per la
utilització de espècies de creixement lent i de màxima resistència a la manca d'aigua.)
5.2. Geotextil per filtratge
5.3. Làmina Platón DE25
5.4. Geotextil protector d'arrels.
5.5. Impermeabilització.
5.6. Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit.
5.7. Barrera de Vapor.
5.8. Còdols drenants de separació i protecció a les terres del substrat.
5.9. Arqueta amb canal de recollida de les aigues pluvials de coberta.
5.10. Trasdossat directe amb aïllament de llana de roca, i guix llaminat(antihumitats)
5.11. Replè de grava de diàmetre menor.
5.12 Bloc porós geotextil.
5.13. Replè de grava de diàmtre major.
5.14. Làmina butil
5.15. Llera d'assentament de formigó.
5.16. Canal de drenatge de PVC.

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:
T.1. Trasdossat autoportant KNAUF de color gris amb aïllament tèrmic.
T.2. Trasdossat de plaques de fusta de la casa Hunter Douglas.
T.Fl. Revetiment de pared amb el sistema lineal obert Grid(continuitat fals sostre)
F.V. Formigó vist.
P1. Doble placa de cartró-guix tipus knauf e=1'25mm
P2. Aïllament de llana de Roca e=40mm
P3. Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat.
L.1. Downlight Light Scout ERCO. Làmpada Fluorescent compacte i halògena.
L.2. Raís Eletrificats ERCO. Làmpada halògena. Utilitzarà la fusta del fals sostre com a
reflector.
F.1. Fals sostre Lineal obert de la casa Hunter Douglas.També d'aplicació a exterior
F.2. Fals sostre Lineal tancat de la casa Hunter Douglas, amb lluminària encastada
F.3. Fals sostre Danoline de la casa Knauf.
F.4. Conducte de climatització d'impulsió format per panells de fibra de vidre e=25mm, amb
revestiment exterior.
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Coberta Ajardinada.
Per tal d'emfatitzar més la imatge
d'encastament dels murs a la
muntanya, i seguint la idea
"d'introversió" de la sala del difunt,
s'obta per cobrir aquestes sales amb
una coberta ajardinada, seguint el
mateix tractament en substrat del
terreny que continua darrera (tractat
gràcies a la implantació del pàrquing)
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La LlumL'aigua

AIGUA: Per la banda sud, la façana mostra la rauxa de l'aigua, deixant que el
vidre es mulli i fent-se evident el degoteig; per la banda nord, l'aiga es troba
controlada placidament.
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En aquest àmbit (sala familia-sala difunt) és on els usuaris s'estaran llargues estones, on voldran tenir intimitat ...
És per això que la relació que aquesta peça té amb l'exterior no serà mitjançant grans visuals o grans sortides, sinó a través dels sistemes constructius empleats
que permeten fer evidents certs fenòmens que es produeixen a l'exterior (pluja, diferens factors climatològics) alhora que protefeixen d'aquests mateixos.

LLUM: El fals sostre dóna continuitat a la llum que entra per façana, diversos
tènues fluxes de llum que ajuden ajuden a crear una sensació envolupant.
Conseqüentment, es provoca un contrast lumínic al accedir a la sala de la família
amb el lluernari i l'obertura al pati.

 Textures aigua  llum

Exemples d'aplicació en arquitectura

Nariwa museum

làmina d'aigua del pati.

Osaka Prefectuaral sayamaike Museum

1. formigó i aigua

Vista interior: protecció3.

Vista exterior: monumentalitat
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Reflexe, llum5.

vidre mullar per la pluja

Escales a Awaji Yumedatai2. moviment

Ordre, rectitud
Museum Literature, Himeji.

House in Chicago, Illinois
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