
Detalls constructius

Llegenda elements constructiusSECCIÓ CONSTRUCTIVA E 1-20 DETALL CONSTRUCTIU LLUERNARI E 1-10

DETALL CONSTRUCTIU CANALITZACIÓ E 1-10
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1. Cornissa de xapa metàl·lica imitant la forma de la cornissa actual.
2. Mur de mamposteria d’ e=60cm
3. Dintell de formigó per tal de suportar l’obertura de 7,2m de l’entrada
4. Xapa de fusta hidròfuga amb un pendent del 2% i goteró.
5. Viga de fusta laminada GL28H de 160x360
6. Mur de vidre anclat a la viga de fusta. Incorpora les dobles portes d’accés de 
90cm per fulla.
7. Tirants actuals.
8. Encavallada metàl·lica. Froma el pendent de les voltes, Col·locades només en el 
sentit longitudinal de la nau.
9. Mur de policarbonat anclat a la viga. e=4 cm
10. Viga de fusta laminada GL28H de 140x180 cmm
11. Xapa de fusta de 2cm
12. Aïllament interior acústic e=8cm
13. Dues capes de maó de pla, que imiten la construcció original de les voltes.
14. Làmina bituminosa com a barrera impermeable, aferrada amb morter.
15. Rasillons ceràmics de 4x30cm sobre nervis de totxos per garantir la formació 
correcta del pendent.
16. Aïllament tèrmic e=8cm.
17. Volta actual: tres capes de maó de pla. Se n’afegeix una capa per millorar l’es-
tabilitat de la volta abans d’aïlar-la.
18. Maó de pla col·locat en vertical per protecció de la làmina bituminosa.
19. Panell de fusta e=2cm.
20. Aïllament tèrmic e=8cm i barrera de vapor.
21. Perfil en U metàl·lic d’anclatge del trasdosat. Col·locat cada m2.

22. Perfil metàl·lic en U  de recolzament de les capes del trasdosat.
23. Fusteria de fusta. Situada en l’interior de l’obertura. 
24. Dintell actual de maó d’e=60cm.
25. Finestra amb fusteria de fusta, imitant les fusteries originals, anclada al trasdosat
26. Solera de formigó d’e=20cm
27. Projecció de la sabata dels pilars
28. Paviment interior de les caixetes: Suro encolat sobre els panells de fusta.
29. Panell de fusta e=2cm
30. Aïllament acústic
31. Panell de fusta e=2cm
32. Paviment exterior: rajolesde peça ceràmica de 30x90cm
33. Morter
34. Formigó com a formació de pendents pel paviment de l’entrada, rematat per un 
panell de fusta
35. Solera de e=20cm
36. Làmina impermeable.
37. Rastrell de fusta per suportar el mur de vidre.
38. Aïllament tèrmic e=6cm
39. Solera de formigó d’e=20cm
40. Capa d’aïllament tèrmic amb les guies preparades pel terra radiant.
41.  Tubs del terra radiant, col·locats cada 20 cm
42. Paviment interior: capa de formigó lluit

43. Lluernari: Element prefabricat de metall blanc, amb interior d’aïllament tèrmic
44. Finestres amb obertura batent superior controlades mecànicament
45. Premarc d’alumini on recolza el lluernari.
46. Maó de 9x13cm per a la formació de pendent.
47. Capa exteroir de dues voltes de maó de pla.
48. Baixant sifònic que permet eliminar baixants en planta.
49. Làmines impermeables.
50. Rastrell de maó de 4x30cm recolzats sobre la formació de pendent dels maons.
51. Col·lector pluvial amb pendent del 0% gràcies al sistema sifònic.
52. Perfil d’acer U160
53. Pilar de fundició actual.

LA META. Facultat de Belles Arts

Maria Vicente Durà | Tutor: Xavier Vancells | ETSAV. Juny 2015


