PLAÇA-MATERIALS

PLAÇA-INSTAL·LACIONS

FALS SOSTRE-INSTAL·LACIONS

FALS SOSTRE-MATERIALS

ESPECIFICACONS TÈCNIQUES
LA PLAÇA

TANCAMENTS I COBERTA (T)

La plaça és la imatge del projecte, per la seva doble funció: espai
públic exterior/accés de la biblioteca i també coberta de la part més
important de la nova biblioteca, la sala de lectura. És la satisfacció
d’aquesta doble funció el més problemàtic, perquè tenen necessitats
diferents. La plaça com a espai públic agraeix la continuitat i la bona
pavimentació, mentre que la plaça com a coberta demana entrada de
llum natural a la part inferior.

T1_Llosa nervada de formigó armat, cantell 15cm. Nervis 40x25cm.
T2_Mur de formigó armat “in situ”.
T3_Remat de mur de contenció realitzat en taller, format per tres peces
de pedra ensamblades en U i amorterades al formigó.
T4_Morter d’agafada de l’aplacat. Amb arlita, per a aïllament tèrmic.
e=5cm.
T5_Aplacat de pedra. Quarcita Offerdal de la casa MINERA SKIFER.
Antilliscant i antiglaçament. e=35mm. 50x90cm. Juntes segellades.
T6_Barrera de vapor.
T7_Aïllament tèrmic de coberta d’alta densitat, amb plaques de
poliestirè tipus CELLTPLAST o MARKISOLERING. e=30cm., sobre
llosa de formigó. Resistència mecànica certificada.
T8_Doble làmina bituminosa per a impermeabilització.
T9_Capa de sorra de 5cm.
T10_Morter d’agafada del paviment, e=3.5cm.
T11_Paviment de pedra. Quarcita Offerdal de la casa MINERA
SKIFER. Antilliscant i antiglaçament. e=35mm. 50x90cm.
T12_Junta entre mur de formigó i perfil UPN200, per evitar el pont
tèrmic.
T13_Perfil linial d’acer UPN200.
T14_Perfil d’acer IPE100, cada 1.7 metres, suport de la relliga. Soldat
a UPN200.
T15_Entramat de relliga. 255x170mx2cm., soldat sobre perfils IPE100.
T16_Suport de taulell hidròfug a estructura principal. Perfils d’acer
inoxidable en C.
T17_Xapa de llautó brunyit e=2mm. sobre taulell hidròfug e=30mm.
T18_Aïllament tèrmic entre fusteria, llana de roca.
T19_Xapa d’acer inoxidable. e=3mm.
T20_Escopidor de llautó brunyit e=2mm. sobre xapa d’acer e=3mm.
T21_Platina d’acer unió de l’estructura d’acer de façana i l’estructura
de formigó. La platina superior és linial, collada a la jàssera de cantell
de formigó. La platina inferior es colla als pilars de formigó cada 6.7m.
Soldada i acartel·lada a l’estructura metàl·lica.
T22_Estructura d’acer formada per bigues IPE300 i pilars HEB 140,
soldats entre ells, i alhora subestructura de la fusteria.
T23_Perfil d’acer en L per a la fixació de l’estructura d’acer. Soldat a
HEB140 i IPE300.

S’intenta resoldre aquesta doble demanda situant les obertures en la
part de més pendent, afavorint així l’escorrentia de l’aigua, principal
problema. La pavimentació d’aquestes obertures és de vidre transitable, rugós en la seva superfície que evita el lliscament. El conjunt de
les peces entre intereixos de 2 metres es fabrica a taller, assegurant
així l’estanqueitat dins d’aquest pla. La junta entre aquest pla i el paviment de la plaça es el punt crític, i tot i segellar-ho bé es pot produir
l’entrada de l’aigua. Se situa un sistema de canals de recollida d’aigua,
a la manera d’una claraboia, sota cada junta per recollir la possible
aigua que entri. La pendent del pla va a favor, i es canalitza tot per fals
sostre fins a planta soterrani.
La complexitat del límit interior-exterior, obliga a plantejar el pla com un
conjunt de capes que van servint a cada necessitat. Així doncs, tenim
un primer pla superior que és el de la plaça, amb la pavimentació,
pedra o pavés, i les instal·lacions pròpies, com són recollida d’aigües i
il·luminació. El pla inferior està format per les instal·lacions ja interiors,
com la recollida de la possible entrada d’aigua a través del pavés i les
instal·lacions d’il·luminació i d’extinció d’incendis, i s’acaba amb el fals
sostre i el pla de vidre translúcid just a sota on hi ha el pavés. Aquesta
doble capa permet tenir un espai intermig controlat, amb un gruix suficient per resoldre els possibles problemes.
La plaça s’organitza en trams controlats coincidint amb l’estructura.
Per tal de no deformar-la en excés, es concentra la recollida d’aigües
en un sol lloc, on sí es fa un caixó estructural, que serveix d’espina
vertebral per a les instal·lacions de recollida d’aigües i elèctrica per a la
il·luminació de la plaça. Això permet situar canals de recollida molt més
petits i amb més freqüència en el sentit transversal, però sense deformar l’estructura.

T24_Fusteria de llautó brunyit, amb trencament de pont tèrmic. Doble
vidre batent horitzontal amb cambra d’aire 1+1cm.
T25_Fusteria de llautó brunyit, amb trencament de pont tèrmic. Doble
vidre fixe amb cambra d’aire 1+1cm.
T26_Cantonada realitzada en taller, formada per dues peces de pedra
ensamblades en L i cargolades a un perfil d’acer UPN200 mitjançant
varilles roscades amb resina epoxi. Recolzada sobre perfil d’acer en L
collada a mur de formigó. e=10mm.
T27_Paviment de llamborda de granit, sobre capa de sorra.15x20x7cm.
T28_Capa de morter per a fixació de canal de recollida d’aigües.
e=10cm.
T29_Canal de recollida d’aigües de la casa ACO, model Slimline.
146x146cm.
T30_Col·lector horitzontal de recollida d’aigües de la plaça. 22cm. de
diàmetre.
T31_Lluminària d’orientació LED per a exteriors, de la casa ERCO.
Empotrat al paviment de pedra. Canalització elèctrica per la capa de
sorra.
T32_Estructura horitzonal de bloc de vidre de la casa SEVES; bloc de
vidre tipus Sahara 2S; transitable i resistent al foc. REI90.19x19x16cm.
T33_Recolzament perimetral del bloc de vidre.
T34_Junta entre estructura de formigó i estructura del bloc de vidre,
per evitar el pont tèrmic.
T35_Junta de lliscament. e=1cm.
T36_Sellador superior. e=1cm.
T37_Junta de dilatació. e=1cm.
T38_Recolzament intermig del bloc de vidre.
T39_Sistema d’evacuació de possible entrada d’agua entre les juntes
del bloc de vidre. Doble canal collada a cada junta. Pefil metàl·lic d’acer
inoxidable. e=1.5mm.

INTERIORS (Y)
Y1_Aïllament tèrmic de separació amb la planta tècnica, de llana de
roca. e=10cm.
Y2_Subestructura de l’acabat interior de llautó. Perfileria d’acer inox.
de 2x2cm.
Y3_ Xapa de llautó brunyit, acabat interior de la perfileria estructural de
façana. e=2mm.
Y4_Platina d’acer continua soldada a IPE300, suport del parament de
fusta interior. e=10mm.
Y5_Perfil d’acer en L d’unió del parament de fusta amb platina.
Y6_Parament i taula de fusta sobre subestructura d’acer inoxidable. Una banda inclou ranures per permetre la impulsió d’aire calent.
e=3cm.
Y7_Perfileria metàl·lica de 4.8cm. de la casa KNAUF. e=2mm.
Y8_Placa de cartró-guix de la casa KNAUF pintat de blanc amb perfileria metàl·lica de la mateixa casa.
Y9_Barana formada per plaques de cartró-guix de la casa KNAUF.
Doble perfileria de 7mm. e total=17.2cm.
Y10_Remat de fusta sobre barana, format per taulons de fusta
e=2.5cm, encaixats i encolats en L sobre perfileria metàl·lica.
Y11_Sòcol de fusta i entrega del trasdossat amb el terra, format per
tauló de 25 cm. d’amplada, e=2cm., fixat a mur de formigó mitjançant
llistons 3x3cm.
Y12_Estora BOLON, mescla de vinil i PVC, sèrie Ethnic en rotlles.
e=2.8mm. Col·locat sobre formigó autoanivellant mitjançant adhesiu de
la mateixa casa comercial, prèvia neteja de la superfície.
Y13_Junta perimetral de neoprè per absobir possibles deformacions
del formigó. e=1cm.
Y14_Paret divisòria de cartró-guix de la casa KNAUF, amb perfileria
metàl·lica de 7mm. i triple capa. RF180. e total=16cm.
Y15_Morter d’agafada per al terratzo. e=5cm.
Y16_Paviment de terratzo, peces 60x40cm. e=5cm.
Y17_Acabat interior del mur de contenció. Arrebossat i enguixat. Acabat amb pintura plàstica. e total=2cm.

Y18_Fals sostre de la casa GUSTAFS; panells de guix amb fibra de
fusta. e=13 mm.
Y19_Feltre acústic
Y20_Llana mineral per a absorció acústica. e=40mm.
Y21_Fals sostre de la casa KNAUF; plaques de guix laminat. e=16mm.
Pintat de blanc.
Y22_Fusteria d’alumini fixada a jàssera i nervi de forjat. Vidre laminat
translúcid 180x200cm. e=10mm.
Y23_Fusteria d’alumini fixada a jàssera i nervi de forjat. Vidre laminat
translúcid 21x200cm. e=10mm.
Y24_Làmpada halògena incandescent Trion, banyador de sostre, de la
casa ERCO. Empotrat a paret.
Y25_Lluminària contínua Quadra, de la casa STI, per a il·luminació de
superfícies. 7x7cm.
Y26_Grup de dues lluminàries Quadra, suportats per perfils quadrats
d’acer inoxidable 7x7cm., fixat a mobiliari amb perfils d’acer en L.
Y27_Lluminària halògena incandescent Lucy, per a llocs de treball, de
la casa ERCO.
Y28_Mobiliari fet a mida. Prestatgeria alta formada per taulells de fusta
de pi de 2.5cm. de gruix, amb lluminària Quadra incorporada. Alçada
dels prestatges regulable. 100x34x216cm.
Y29_Mobiliari fet a mida. Doble prestatgeria alta formada per taulells
de fusta de pi de 2.5cm. de gruix, amb lluminària Quadra incorporada.
Alçada dels prestatges regulable. 100x66x223cm.
Y30_Mobiliari fet a mida. Doble prestatgeria baixa formada per taulells
de fusta de pi de 2.5cm. de gruix, amb doble lluminària Quadra
incorporada. Alçada dels prestatges regulable. 100x67x114cm.
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