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DESCRIPCIÓ DEL DETALL

El passadis ha de tenir la imatge de permeabilitat, a través de l'edifici es veut la

llum de l'altre pati, aquest edifici forma part del "buit".

Té tota la façana vidriada, envoltada per l'estructura de formigó vist, perquè aixi

es vegi la textura de pedra porosa que dona el formigó.

HOSPITAL DEL MAR

L'edifici que cura
PFC . ETSAV - Sílvia Costa Estanyol

Secció constructiva
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Escala gràfica 1/20

150 cms

1. Llit de morter i làmina geotextil antiarrels

2. Tub de drenatge de PVC microperforat en la seva cara superior per al

drenatge dels espais exteriors

3. Reblert de graves drenants

4. Lamina drenant tipus Delta MS

5. Poliestirè extrudit e= 4cm

6. Capa d'imprimació i làmina impermeable tipus Barapren e = 5 mm

7. Reblert de terres compactades PN-95 %

8. Terreny ferm

9. Sellat entre el marc i el premarc

10. Perfil d'alumini amb trencament de pont tèrmic

11. U- glass de la casa LAMBERTS amb tancament doble. Vidre templat

(seguretat). Acabat Peri

12. Aïllament tèrmic de llana de roca

13. Fusteria Schuko. La Schuco façana UCC 65 SG es un sistema modular flexible

de gran rendiment per a façanes modulars. El material es l'alumini de color

negre.

15. Canaló de recollida d'aigües

16. Reblert de terres compactades PN-95%

17. Emmacat de graves compactades

18. Llit de sorra e = 6 cm

19. Peces ceràmiques colocades de cantell

20. Paviment de parquet sintètic

21. Terra radiant

 22. Morter per fer una capa resistent i llisa per poder col·locar el paviment

23. Llosa de formigó de 20 cm i bigues de canto 70 cm

24. Formigó de pendents

25. Aïllant tèrmic llana de roca 8 cm

26. Làmina impermeable EPDM

27. Cel ras registrable Knauf. Plafó modular de PVC extrudit resistent al foc,

classe A i perfileries metàl·liques Mulflix ocultes i il·luminària als laterals

28. Subestructura d'acer galvanitzat formada per muntants de 150 x 750 mm i

travessers de 50 x 30 mm

29. Peça de formigó per formació de escupidor de finestra amb gotero

30. Placa Knauf de e = 12'5mm anclat  mecanicament a la façana existent

31. Coberta a la catalana, amb acabat de rajola sobre una capa de morter

32. Remat de xapa d'alumini

rajola

Materials

formigó

vidre

arbre

gero

det.01 det.02 det.03 det.04

det.01

det.02

det.04

det.03

20212223

29

28

23

25

30

DETALL TIPUS PASSADIS
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