
FAÇANA VENTILADA - CLARA

*resistènia tèrmica U (W/m )

*aïllament acústic

L'ADAPTACIÓ DE LA FAÇANA per a respondre a les diferents requeriments funcionals dels edificis

FAÇANA VENTILADA - TRANSLÚCIDA FAÇANA VENTILADA - OPACA

*resistènia tèrmica U (W/m ) *resistènia tèrmica U (W/m )

*aïllament acústic *aïllament acústic

ext. int. ext. int. ext. int.

FAÇANA VENTILADA - CAVITY WALL

*resistènia tèrmica U (W/m )

*aïllament acústic

ext. int.

17

*vidre ext.-vidre int. *vidre ext.-policarbonat int. *vidre ext.-mur int. *mur ext.-mur int.

L'IL·LUMINACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC

Làmpara tipus "FrameWoody Suspensión" de "iGuzzini"
*subjectada a l'alçada del forjat de PB, cada 7.50 m, al llarg del passatge.
*cos mig, Ø 380 mm, amplada 352 mm.

EQUIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONA
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*ESPAI PÚBLIC I FAÇANA
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4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4

1. ESTRUCTURA

1.1 Pilar metàl·lic HEB 300, amb capa de projectat d'ignifugació REF 120'.
1.2 Biga metàl·lica IPE 300, amb capa de projectat d'ignifugació REF 120'.
1.3 Biga alveolar amb alvèols hexagonals (Void), IPE 300, amb capa de projectat

d'ignifugació REF 120'.
1.4 Forjat - placa alveolar de formigó pretensat, 1200  x 200  x 7400 mm.
1.5 Capa de compressió formigó armat Ø6 mm/15 x 15 cm, e=50 mm.
1.6 Cèrcol formigó armat, 270 x 240 mm.
1.7. Llosa massíssa de formigó armat, e=300 mm.

2. COBERTA

2.1 Capa de suport, morter d'arids lleugers per a pendent 1,5%, e= 30 - 80 mm.
2.2 Capa difusora del vapor, làmina de polietilè.
2.3 Impermeabilització, membrana de cautxo EPDM tipus "Giscosa" .
2.4 Capa separadora, fieltro geotèxtil tipus "Bettor" .
2.5 Aïllament tèrmic, plàques rígides de poliestirè extruït, encadellades en els

cantells, de resistència a la compressoó de 3 kp/cm, e= 100 mm.
2.6 Capa separadora, fieltro geotèxtil filtrant tipus "Bettor" .
2.7 Suport, plot regulable provist de creuetes.
2.8 Paviment, rajola de formigó armat 500 x 500 x 50 mm.
2.9 Acabat paviment, pitxulí ceràmic adherit amb morter, 250 x 120 x 25 mm.
2.10 Tub drenatge PVC Ø125 mm.

3. FAÇANA

3.1.1 Acabat interior, 2 plaques de cartró-guix, e=2x13 mm, tipus "Pladur" , amb
doble estructura de montants de xapa d'acer galvanitzat, e=2x70mm.
3.1.2 Aïllament acústic i tèrmic, llana de roca, e=150 mm.
3.1.3 Acabat exterior, 2 plaques de cartró-guix, e=2x13 mm, tipus "Pladur" .
3.1.4 Aïllament tèrmic, llana de roca, e=50 mm.
3.1.5 Cambra d'aire ventilada en els extrems superiors i inferiors (llagas), e=50 mm.
3.1.6 Acabat exterior, totxo ceràmic, 250x120x50 mm.
3.1.7 Fixació a l'estructura, guia embeguda en el forjat, tipus "Halfen".
3.1.8 Fixació a l'estructura, perfil fixat a la guia, tipus "Halfen".
3.1.9 Suport totxos, perfil angular metàl·lic LN 140x15 mm
3.1.10 Clau de reforç de la fulla exterior (prevé el bolc), d'acer galvanitzat amb un

disc de plàstic-garanteix que l'aïllament quedi presionat contra la fulla interior.

3.2.1 Fixació a l'estructura, guia embeguda en el cèrcol, tipus "Halfen" .
3.2.2 Ancoratge del montant, tipus "Halfen" .
3.2.3 Montant metàl·lic, tub d'acer 50 x 50mm.
3.2.4 Travesser metàl·lic, tub d'acer 50 x 50mm.
3.2.5 Finestra fixa de vidre laminar 8+8 clar, e=8 mm.1875 x 800mm.
3.2.6 Finestra corredissa en guia d'alumini tipus "Klein" , vidre laminar clar 8+8,

1875 x 800mm.
3.2.7 Finestra fixa de vidre laminar 8+8 amb el vidre interior tractat amb raig de

sorra, e=8 mm.1875 x 800mm.
3.2.8 Aïllament tèrmic, llana de roca, e=50 mm.

1.1

Característiques:
*alta calidad de la luz
*larga duración en el tiempo
*ahorro de energía
*poques emisions de CO•
*s'utilitza en l'il·luminació de façanes, monuments, parcs, plaçes, espais
comercials i espais públics.

U = 3.4 W/m

33 dBA

U = 2,8 W/m U= 3.95 m /W

37 dBA 58.7 dBA

U = 3.95W/m

58.7 dBA
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3.3. Porta corredíssa amb aïllament tèrmic AWS 50-BS tipus "Schüco" .

3.4.1 Acabat interior, 2 plaques de cartró-guix, e=2x13 mm, tipus "Pladur" , amb
doble estructura de montants de xapa d'acer galvanitzat, e=2x70mm.
3.4.2 Aïllament acústic i tèrmic, llana de roca, e=150 mm.
3.4.3 Acabat exterior, 2 plaques de cartró-guix, e=2x13 mm, tipus "Pladur" .

3.5 Vidre amb càmara, 3+3 - 6+6 en marc d'alumini amb ruptura de punt
tèrmic tipus "Schüco" .

3.6 Placa cel·ular de policarbonat translùcid, 3 càmeres (40/500 mm), en marc
d'alumini amb ruptura de punt tèrmic tipus "Schüco" .

3.7. Remate acera, placa de pedra natural e=30 mm, altura variable.

4. PAVIMENTS

4.1.1 Capa difusora del vapor, làmina de polietilè.
4.1.2 Aïllament tèrmic i fonoabsorvent rígid, evita soroll d'impact, e=30 mm.
4.1.3 Terra radiant - paviment de formigó armat, e=100 mm.
4.1.4 Terra radiant - sistema calefacció integrat, tubs de PVC col·locats a sobre

poliestirè extruït e=50 mm.

4.2.1 Aïllament fonoabsorvent rígid, evita soroll d'impact, e=30 mm.
4.2.2 Capa de suport, morter de cement Portland, e=30 mm.
4.2.3 Acabat paviment, totxo ceràmic, 290x120x50 mm.

4.3.1 Suport terra tècnic, plot regulable h=120 mm.
4.3.2 Paviment flotant, llosetes de terratzo, 500x500x30 mm.

4.4.1 Aïllament fonoabsorvent rígid, evita soroll d'impact, e=50 mm
4.4.2 Formigó armat, acabat pulit, e=100 mm, cap a la façana sud-est, per

emmagatzemar radiació solar.
4.5.1 Iglú per a alleugerir l'espai entre el paviment i el forjat del soterràni, 70 x

70 x 70/85 cm.
4.5.2 Capa compressió, formigó de neteja, e=100-120 mm.
4.5.3 Capa de suport, morter de cement Portland, e min= 30 mm.
4.5.4 Paviment, totxo Klinker , 290 x 100 x 70.

5.SOSTRE

5.1 Element d'anclatge a la placa alveolar.
5.2 Llistó de fusta, cada 150 mm, 150x30x7000 mm.
5.3 Safata per a pas d'instal·lacions de aigua, aire, veu, electricitat.
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