
LLEGENDA CONSTRUCTIVA

1.- Paviment aplacat de pedra natural de 40x40x7cm per a coberta transitable de servei
2.- Mortei de fixació de paviment de pedra
3.- Aïllament tèrmic de llana de roca de 6cm
4.- Membrana d’impermeabilització
5.- Formigó de pendents per a desaigüar la coberta
6.- Planxa d’acer galvanitzat de 2mm de g6.- Planxa d’acer galvanitzat de 2mm de gruix per a remat de coberta
7.- Perfil metal·lic normalitzat de 100x50x2mm
8.- Aïllament tèrmic de llana de roca 4cm de gruix per a evitar el pont tèrmic amb l’estructura metàl·lica de
     l’edifici
9.- Perfil d’acer en “C” de 300x70x6mm, per a tapar el cantell de la llosa de formigó i unir l’estructura metàl·lica 
     amb la de formigó
10.- Lames metàl·liques pivotants amb aïllament incorporat, per a ventilació de la cambra de façana
11.- 11.- Perfil metàl·lic de remat de cantonada de coberta amb juntes antilliscants per a subjecció dels vidres.
12.- Muntant vertical metàl·lic de la subestructura que subjecta el vidre, la capa més exterior de la façana
13.- Vidre laminar exterior format per butiral 6+6 amb una pel·licula interior de PVB, i amb aplicació de capes 
      de baixa emissivitat i control solar
14.- Muntant horitzontal metàl·lic de la subestructura que subjecta el vidre, la capa més exterior de la façana
15.- Perfil IPN 160 per al sustent del mur cortina de vidre
16.- Perfil estructural d’acer, de secció rectangular 800x600x20mm. Estructura horitzontal
17.- 17.- Forjat a base de llosa de formigó alleugerit mitjançant esferes de polietilè d’alta densitat tipus bubbledeck,
       amb reducció de pes propi de fins al 35%.
18.- Perfil metàl·lic d’acer en “L” per a recolzament del forjat de 30x30x15mm, soldat a estructura principal i 
       ancorat amb cargols i tacs mecànics expansius al formigó
19.- Aïllament tèrmic de llana de roca de 5cm per a rotura de pont tèrmic + elastòmer per a absorció de les
       dilatacions de la llosa bubbledeck
20.- Tirant de subjecció de fals sostre
21.- 21.- Pas de les instal·lacions elèctriques pel fals sostre de 40cm.
22.- Fals sostre de cartró guix tipus Knauf o similar amb aïllament tèrmic per a trencar els possibles ponts 
       tèrmics
23.- Fusteria fixa d’al·lumini de 5cm (premarc + marc) amb rotura de pont tèrmic
24.- Vidre laminat securit amb cambra
25.- Porticons d’al·lumini mobils amb lames orientables des de l’interior per a controñ lumínic i solar de les 
       sales i despatxos.
26.- 26.- Projecció de l’estructura diagonal metàl·lica d’acer a base de perfils de secció rectangular de
       800x600x20mm
27.- Nus tècnic de registre i instal·lacions de 136x136mm
28.- Canals d’intal·lació d’energia, veu i dades amb preses de corren per a l’interior de les diferents estances i
        passadissos de servei
29.- Perfil metal·lic d’acer i de sercció rectangular de remat de forjat i recollida del paviment de 100x1200x3mm
30.- Paviment de formigó amb acabat superficial de linòlium de la casa Armstrong o similar color verd.
31.- 31.- Relliga metàl·lica tipus trames de 2cm de gruix per a manteniment de la façana.

BLOCS CONSTRUCTIUS

P1.- Paviment interior acabat en linòlium verd sobre llosa de formigó alleugerit tipus bubbledeck, amb registre 
per a instal·lacions a cada una de les estances i preses de corrent i dades.

P2.- Coberta transitable tan sols per a manteniment d’ús restringit de l’edifici i les instal·lacions cul·locades a la
       coberta amb línia de vida, ja que no existeixen baranes.

P3.- Cara inferiror de l’edifici pont, que quedarà aplacada per un aplacat metàl·lic (fals sostre) i una doble capa
        de sanwich per aïllar no només tè        de sanwich per aïllar no només tèrmicament sinó també contra l’efecte dels cops a l’acabat. A la resta de
        falsos sostres, s’hi passaran instal·lacions.

T1_ Parament vertical que consta de la façana tipus mur cortina de doble fulla amb càmera de lliure circulació 
       d’aire que permet que aqyest tingui unes millors condicions ambientals i de confort.

T2.- Principal suport estructural de formigó que fa a la vegada de nucli d’instal·lacions i comunicavions. Aquest 
    nucli es desenvolupa des de la coberta fina a la planta de l’estació

ESQUEMA DE CONFORT NATURAL DE LA FAÇANA

La geometría de la façana, permet que per les cambres laterals, l’aire s’escalfi i tendeixi a ascendir, d’aquesta 
manera deixa lloca a aire nou a més baixa temperatura, i per moviments de convecció acaba ventilant els inte-
riors de les plantes, que a més estan dotats de ventl·lació creuada degut a la petita llum que té l’edifici (tan sols 
15 metres)
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