ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
ESTRUCTURA (E)

E1_Biga de cantell variable (de 20 a 50cm) de fusta microlaminada d’avet, tipus
Kerto-S de la casa Finn Forest (veure plànols d’estructura).
E2_Biga de pòrtic principal, formada per dues seccions perimetrals de 20x50cm i
una central de 20x25cm, de fusta microlaminada d’avet, tipus Kerto-S de la casa
Finn Forest
E3_Peça de fusta microlaminada d’avet, tipus Kerto-S de la casa Finn Forest. Biga
i compressor (veure plànols d’estructura).
E3_Pilar de secció 20x20cm de fusta microlaminada d’avet, tipus Kerto-S de la
casa Finn Forest
E4_Pilar, format per dues seccions de 20x20cm, de fusta microlaminada d’avet,
tipus Kerto-S de la casa Finn Forest
E5_Perfil de 15x15cm de fusta microlaminada d’avet, tipus Kerto-S de la casa Finn
Forest, per a formació de cèrcol perimetral.
E6_Fixació formada per pletines d’acer per a pintar soldades entre elles. Fixades
a perfils de fusta amb perns d’acer per a pintar.
E7_Angle d’acer per a pintar, per a fixació de pilar de fusta a base de formigó armat. Fixat a pletina d’acer en esperes.
E8_Forjat sanitari de pre-llosa alleugerida de 30cm de cantell (6+19+5), recolzat
sobre murs de formigó armat.
-Pre-llosa de formigó armat de 6cm de cantell
-Cassetons de poliestirè expandit de 19 cm de cantell.
-Capa de compressió de formigó armat de 5cm de cantell.
E9_Mur de formigó armat HA-25, sobre sabata correguda de formigó armat.
E10_Sabata de formigó armat HA-25, tipus 1 (rep pilars)
E11_Sabata de formigó armat HA-25, tipus 2 (no rep pilars)
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DETALL PANELL ENROTLLABLE

TANCAMENTS INTERIORS (I)

I1_Perfileria de fusta massisa de pi per a subestructura de tancaments interiors.
I2_Panell de llana mineral de 10cm de gruix per a aïllament acústic.
I3_Panell enrotllable format per plafons de fusta de fusta de bedoll, de secció
trapezoidal de 2x6cm, relligats amb cable d’acer, per a acabat de tancament interior. Fixat sobre subestructura de fusta massissa.
I4_ Tauló fresat de fusta de pi termotractada, tipus Thermo-Wood de la casa Finn
Forest, per acabat interior de façana Tractament hidròfug i antifongs a base d’olis.
Sobre enrastrellat.
I5_Plafó de suro, sobre llates de 1,5x3 cm de fusta sobre enrastrellat de 5x5cm de
fusta, per a panell suport de material escolar tàctil.
I6_Llistó de fusta de bedoll de secció circular, per a passamà.
I7_Fixació d’acer inoxidable per a suport de passamà de fusta
I8_Perfileria d’acer per a pintar, color gris-grafit, per a formació de portes interiors, per a emplafonat de fusta de bedoll i llana mineral per aïllament acústic.
I9_Perfileria d’acer per a pintar, color gris-grafit, per a formació de tancaments
mòvils, per a emplafonat de fusta de bedoll i llana mineral per aïllament acústic.
I10_Emplafonat de fusta de bedoll sobre marc de fusta massissa de pi per a formació de porta corredera.
I11_ Emplafonat de fusta de bedoll sobre marc de fusta massissa de pi per a formació de porta per a armari.
I12_Panell fresat i perforat tipus “mil-ratlles” de fusta de pi sobre enrastrellat, amb
panell de llana mineral per cara interior, per a formació de cambra ressonadora
a cara inferior de coberta.
I13_Lona tèxtil sobre marc de fusta de pi, per a formacio de filtre lumínic.
I14_Taulell de resines tipus Silestone o similar.
I15_Perfileria d’acer per a pintar, formada per passama d’acer de 1x8cm, per a
formació de vidriera interior fixe per a vidre de 4+4mm.
I16_Xapa d’alumini perforat, per a formació de panell de lectura tàctil o Braille.

PAVIMENTS (P)

P1_Paviment de formigó in-situ polit. Juntes de retracció veure plànols.
P2_Capa de formigó per a terra radiant
COBERTA (C)
P3_Làmina plàstica per a barrera de vapor.
C1_Panell de coberta de fusta d’avet en U, tipus Kerto-Q de la casa Finn Forest. P4_Poliestirè expandit per a aïllament tèrmic.
Fixat a biga cada 15cm.
P5_Paviment de linòleum, sobre morter d’anivellament.
C2_Panell de fibra de fusta de 10+10cm de gruix per a aïllament tèrmic i acústic, P6_Planxa plegada d’alumini anoditzat per a formació de sòcol.
de la casa Eriste.
P7_Poliestiré expandit per a junta perimetral.
C3_Taulell de DM hidròfug, per a tancament de panell de coberta.
P8_Paviment de formigó in-situ acabat rentat. Acabat anti-lliscant.
C4_Taulell de DM hidròfug, per a formació de pendents, sobre rastrells de fusta. P9_Làmina impermeable.
C5_Làmina impermeable.
P10_Feltre de protecció de la làmina impermeable
C6_Feltre de protecció de la làmina impermeable
P11_Capa de formigó de pendents.
C7_Ouera de plàstic per ventilació de la cara interior de la xapa de zinc.
C8_Xapa de zinc prepatinada de la casa Rheinzink i color “gris-grafit”. Junta longiINSTAL·LACIONS I ELEMENTS SANITARIS (Y)
tudinal alçada sobre gafes fixades a taulell de DM.
Y1_Planxa d’alumini plegada per a formació de canal registrable per a pas
C9_Canal de zinc sobre perfils d’acer.
C10_Aplacat de fusta de pi termotractada tipus Thermo-Wood de la casa Finn d’instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions i distribució d’aigues netes.
Forest, per acabat exterior de façana Tractament hidròfug i antifongs a base Y2_Col·lector de PVC per a recollida d’aigües negres.
Y2a_Col·lector de PVC per a recollida d’aigües grises.
d’olis. Sobre enrastrellat.
Y3_Col·lector de PVC per a recollida d’aigües pluvials.
Y4_Tubs polibutilè o plàstic similar per a formació de radiant, sobre carrils
FAÇANA I TANCAMENTS EXTERIORS (F)
Y5_Pica d’acer inxodable per a aula, sobre taulell, de la casa Gröhe.
F1_Tauló fresat de fusta de pi termotractada, tipus Thermo-Wood de la casa Finn Y6_Pica d’acer inoxidable penjada a paret, de la casa Gröhe
Forest, per acabat exterior de façana Tractament hidròfug i antifongs a base Y7_Inodor.
d’olis. Sobre enrastrellat.
Y8_Aixeta mescladora de la casa Gröhe.
F2_Enrastrellat de fusta per a suport d’acabat de façana. Fixat a taulell.
F3_Làmina impermeable
JARDINERÍA (J)
F3_Taulell de DM hidròfug sobre marc de fusta.
J1_Travessa, de secció 30x20cm de fusta massissa d’avet termotractada tipus
F4_Marc de fusta massissa de pi de 6x20cm, per a subestructura de façana.
Thermo-Wood de la casa Finn Forest, per a formació de paviment exterior. AcaF5_Làmina plàstica, per a barrera de vapor.
bat anti-lliscant.
F6_Panell de llana mineral de 10cm de gruix per a aïllament tèrmic i acústic.
F7_Tauló de fusta de bedoll, sobre enrastrellat, per a acabat interior de mur de J2_Capa de terra compactada
J3_Terreny natural
façana.
F8_Perfileria d’alumini anoditzat, colo “gris grafit”, per a fomació de finestres fixes, J4_Capa de terres final
per a vidre amb doble càmera, de 4+4mm per a vidres interiors, càmeres de 8mm J5_Canal prefabricada de formigó amb reixa superior d’acer galvanitzat.
J6_Graves per a formació de capa drenant.
i 6mm per a vidre exterior.
F9_Perfileria d’alumini anoditzat, colo “gris grafit”, per a fomació de finestres de J7_Làmina impermeable
ventilació d’obertura oscil·lobatent, per a vidre amb doble càmera, de 4+4mm J8_Ouera de plàstic per a protecció de làmina impermeable.
J9_Feltre geotextil
per a vidres interiors, càmeres de 8mm i 6mm per a vidre exterior.
F10_Perfileria d’alumini anoditzat, colo “gris grafit”, per a fomació de portes J10_Col·lector de PVC i reixeta metàlic per a drenatge del terreny.
d’obertura batent vertical, per a vidre amb doble càmera, de 4+4mm per a vidres J11_Xapa de zinc plegada, per a formació de remat de mur de formigó armat.
interiors, càmeres de 8mm i 6mm per a vidre exterior.

PLANTA COTA LLUERNARI
PLANTA MÒDUL TIPUS D’AULES

S-DET-1 SECCIÓ PER VESTÍBUL D’AULES (es correspon amb ST6)
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