façana principal

façana interior d’illa

e h a b i t a r

façana mitgera

- Creació d’un espai intermedi entre l’interior i l’exterior de l’habitatge que permet la prolongació
del mateix. Aquesta prolongació ve donada també
através de la continuïtat del paviment de microciment entre l’interior i l’exterior de l’habitatge

Secció constructiva horitzontal

Ester Bayo Soler		

1_ morter de ciment
2_ graves i sorra
3_ rajola vorera
4_ barrera de vapor
5_ mur de formigó armat existent
6_ forjat existent
7_ làmina impermeabilitzant
8_ junta de dilatació
9_ formigó alleugerit
10_ pilar estructura existent
11_ cel ras amb acabat de llistons de fusta
12_ aïllant tèrmic (8 mm, alumini+matriu de bombolles)
13_ placa de marbre blanc existent
14_ morter autonivellant
15_ microciment acabat gris (1-2 cm)
16_ protecció solar (lames de fusta, mòbils i orientables)
17_ canaleta de recollida d’aigües pluvials
18_ làmina geotèxtil
19_ fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic
20_ calefacció per sistema de terra radiant
21_ mur de fabrica de maó
22_ llistó de fusta ( secció de 5 x 11 cm)
23_ façana mitgera de fàbrica de maó vista existent
24_ panell de fusta per a exteriors
25_ aïllant tèrmic (5 cm, llana de roca)
26_ panell de fusta de KLH (10 cm)
27_ aïllament acústic (3 cm)
28_ doble vidre amb cambra d’aire
29_ placa d’ancoratge d’acer inoxidable amb goteró
30_ muntant d’acer inoxidable amb carteŀles
31_ barana d’acer inoxidable i vidre fixat mecànicament
32_ cambra d’aire ventilada
33_ sistema de calefacció per terra radiant
34_ llistó de fusta de transició (fixació mecànica)
35_ mobiliari habitatge-local (de fusta)
36_ planxa d’aïllant tèrmic (10 cm, poliestirè extruït)
37_ canaleta de recollida d’aigües pluvials
38_ xapa de zinc (color blanc)
39_ canaló de recollida d’aigües pluvials (zinc)
40_ llistons de fusta (2 cm gruix)
41_ aïllant tèrmic (10 cm, llana de roca
42_ peça ceràmica ( 2 cm gruix)
43_ perfil metàŀlic amb guies per rebre protecció solar
44_ maó senzill (tabic 7 cm) i enguixat
45_ façana mitgera de xapa metàŀlica existent
46_ perfil mecànic fixat a la coberta
47_ llistó de fusta de roure (secció 5 x 5 cm)

Llegenda

- Substituir el tabic amb funció de doble fulla de
la façana existent per aïllament tèrmic i panells de
KLH que faran de suport dels nous altells proposats
pels habitatges

- Realitzar obertures de les mateixes dimensions
que els conjunts de lames de la façana principal
per tal d’aconseguir una continuïtat entre amb dues

- Conservar la fàbrica de maó vista existent

Estratègia

Façana mitgera

PFC etsav QP’12		

- La pell exterior que composa la façana consisteix en unes correderes de lames
de fusta orientables amb funció de protecció solar, i la pell interior garanteix la
estanquitat al vent, a l’aigua i un confort tèrmic

- Es milloraran les condicions
d’aïllament tèrmic i acústic de la
mateixa per garantir un confort
òptim a l’interior dels habitatges de la planta àtic

- La façana es composa de dues pells, una exterior
(lames de marbre blanc existents) amb funció de
protecció solar i acústica, i una interior amb funció
dèstanquïtat al vent, a l’aigua i d’aïllament tèrmic
- A la vessant sud de la coberta
s’hi ubicaran les plaques solars
que contribuiran a reduir la despesa energètica dels habitatges

- Substitució de la façana existent, de fàbrica de maó vist, per una façana de
doble pell que permeti un augment de l’entrada de llum natural i millori les condicions de confort tèrmic de l’edifici

- Es conservarà la imatge del
material d’acabat de la coberta
existent, xapa metàŀlica

- Conservar tots els elements que composen la façana per garantir que no es perdin els trets identitaris de l’edifici de Francesc Mitjans
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sistemes constructius envolvents

- Entre les dues pells apareix un espai intermedi de les mateixes característiques
que el de la façana principal

Estratègia
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- Les lames de marbre blanc s’orientaran perpendicularment a la seva posició actual per tal de permetre una major entrada de llum natural

Façana interior d’illa

Coberta

Façana principal
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