
DETALL CANTONADA SUPERIOR REHABILITACIÓ UNITAT FUNCIONAL COMPARTIDA 25:
coberta plana - façana exterior - façana semi-enterrada
1 - Remat superior. Xapa de zinc plegada en fred, acabat anoditzat. e= 1mm
2- Cairó de fusta massissa de castenyer. Fixació mecànica. Tractament contra xilòfegs i fongs.
3- Capa imprimació i sanejat previ a la fixació de l’aïllament
4- Aïllament de fibra de fusta d’alta densitat conformat a alta temperatura sense coles afegides. Fixació mecànica amb tac químic i raquetes. e= 100mm
5- Morter cola de reforç amb malla de fibra de vidre
6- Arrebossat d’acabat amb morter especial impermeable i transpirable. e= 20mm
7- Lloseta de morter amb aïllament de EPS. Col·locades en sec i sense fixació. Dimensions 40x40cm. e= 60mm
8- Tauler de fusta contraxapat de bedoll. Fixació mecànica amb cargols autoroscants. e= 15mm
9- Muntants d’acer galvanitzat plegats en fred, tipus pladur. Fixació mecànica amb cargols autoroscants.Dimensions 50x30mm, e= 0,5mm.
10- Aïllament amb cotó reciclat en manta, tractament ignífug i antifongs. e=50mm
11- Mur ceràmic de maó perforat format català. Juntes de morter.
12- Mur de contenció amb bloc de morter dimensions estandard. Juntes de morter
13- Bigueta de formigó autoportant
14- Revoltó ceràmic per intereix 600mm. 
15- Cèrcol amb barilles corrugades d’acer e=15mm i formigó armat
16- Capa de compressió amb malla d’acer corrugat 150x150mm i e=8mm. Morter in situ de 50mm
17- Làmina impermeable de tela asfàltica, soldada.
18- Morter de pendents
19- Rajola ceràmica d’acabat, format català, rejuntada amb morter
20- Arrebosat guix e= 15mm
21- Terreny

DETALL CANTONADA INFERIOR REHABILITACIÓ UNITAT FUNCIONAL COMPARTIDA 25:
façana exterior amb finestra i porta - façana semi-enterrada

1- Remat. Xapa de zinc plegada en fred, acabat anoditzat. e= 1mm
2- Cairó de fusta massissa de castenyer. Fixació mecànica. Tractament contra xilòfegs i fongs.
3- Capa imprimació i sanejat previ a la fixació de l’aïllament
4- Aïllament de fibra de fusta d’alta densitat conformat a alta temperatura sense coles afegides. Fixació mecànica amb tac químic i raquetes. e= 100mm
5- Morter cola de reforç amb malla de fibra de vidre
6- Arrebossat d’acabat amb morter especial impermeable i transpirable. e= 20mm
7- Peça d’inici, perfil U d’acer inoxidable, fixació mecànica amb tacs químics. e= 3mm
8- Tauler de fusta contraxapat de bedoll. Fixació mecànica amb cargols autoroscants. e= 15mm
9- Muntants d’acer galvanitzat plegats en fred, tipus pladur. Fixació mecànica amb cargols autoroscants.Dimensions 50x30mm, e= 0,5mm.
10- Aïllament amb cotó reciclat en manta, tractament ignífug i antifongs. e=50mm
11- Mur ceràmic de maó perforat format català. Juntes de morter.
12- Mur de contenció amb bloc de morter dimensions estandard. Juntes de morter
13- Finestra batent pre-existent de fusta i vidre senzill
14- Finestra corredissa nova d’alumuni. Vidre doble, tipus climalid: e= 4+12+2+2 
15- Porta batent de xapa d’acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca interior
16- Arrebosat guix e= 15mm
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SANT MEDIR: PROPOSTES PER A UNA URBANITZACIÓ EN SNU7 14 CASA CLARAMUNT, Ignasi I PFC I ETSAV-UPC I 201707


