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LLEGENDA

FAÇANA

F1. Mur existent de fàbrica de maó massís, gruix: 300mm

F2. Estuc cànem-cal per a l'aïllament i el control de la humitat,

gruix: 100mm

F3. Revestiment interior amb placa de cartro-guix, gruix 1,5mm

F4. Congreny de formigó armat encofrat per dos taulons de

fusta (que es deixen in situ) per garantir l'estabilitat del mur i

resoldre la llinda de la finestra

F5. Morter anivellant

F6. Finestra corredera de dos fulles, fusteria de fusta

F7. Persianes de fusta de làrix europeu per la protecció solar i

el tancament de l'edifici: lames de 40x40mm en gelosia

(separació: 10mm) muntades sobre perfils tubulars quadrats

d'acer galvanitzat de 40x40mm

F8. Ampit de finestra de formigó prefabricat

F9. Mur existent de pedra, gruix: 450mm

COBERTA

C1. Lames de fusta de làrix europeu de 40x40mm en gelosia

(separació: 10mm) premuntades sobre llistons de fusta de

50x25mm

C2. Subestructura per facilitar l'evacuació d'aigua i la ventilació

de la coberta: llistons de fusta de 50x25mm

C3. Barrera impermeable

C4. Panell sandvitx per l'aïllament de la coberta i l'arriostrament

de l'estructura: OSB-4 15mm, suro aglomerat 120mm,

OSB-2 15mm

C5. Barrera de vapor

C6. Corretges massisses de fusta de pi silvestre (classe C27)

de 50x150mm, inter-eix: 600mm

C7. Xapa plegada d'acer inoxidable de 2mm de gruix

C8. Xapa plegada d'acer inoxidable de 2mm de gruix formant

un canaló de 150x100mm

FORJAT

D1. Làmina de linòleum encolada

D2. Terra radiant: tubs d'aigua Ø16mm embeguts en morter,

gruix 40mm

D3. Aïllament rígid de poliestirè expandit, gruix: 60mm

D4. Forjat col·laborant de 14cm de cantell

D5. Junta de dilatació del terra radiant, poliestirè expandit

ESTRUCTURA

E1. Viga  IPE400

E2. Pilar HEB180

E3. Perfil laminat UPE400 per a l'estabilització lateral

E4. Passadors metàl·lics emportats en el mur existent amb

morter expansiu.

E5. Sabates corregudes de formigó armat de 700x400mm

sobre una capa de 5cm de formigó de neteja

E6. Encavallada existent (projecció)

TERRES

P1. Paviment ceràmic d'alta resistència

P2. Capa de morter anivellant

P3. Paviment existent

LLEGENDA

FAÇANA

F1. Lames de fusta de làrix europeu de 40x40mm en gelosia

(separació: 10mm) premuntades sobre llistons de fusta de

50x25mm

F2. Subestructura vertical per facilitar l'evacuació d'aigua i la

ventilació de la façana: llistons de fusta de 50x25mm

F3. Barrera impermeable

F4. Panell sandvitx per l'aïllament de la façana i l'arriostrament

de la estructura: OSB-4 15mm, suro aglomerat 120mm,

OSB-2 15mm

F5. Barrera de vapor

F6. Subestructura vertical per facilitar el pas d'instal·lacions:

llistons de fusta de 50x25mm

F7. Lamel·les de fusta de 30x40mm en gelosia (separació:

10mm) premuntades sobre llistons de fusta de 50x25mm

F8. Llistó de fusta de 150x40mm

F9. Panell de façana abatible per a protecció solar i tancament

de l'edifici: lames de 40x40mm en gelosia (separació:

10mm) muntades sobre perfils tubulars quadrats d'acer

galvanitzat de 40x40mm

F10. Finestra corredera de dos fulles, fusteria de fusta

F11. Pistó hidràulic fixat lateralment al pilar per una platina

d'acer galvanitzat de 40x200x5mm

COBERTA

C1. Lames de fusta de 40x40mm en gelosia (separació: 10mm)

premuntades sobre llistons de fusta de 50x25mm

C2. Subestructura per facilitar l'evacuació d'aigua i la ventilació

de la coberta: llistons de fusta de 50x25mm

C3. Barrera impermeable

C4. Panell sandvitx per l'aïllament de la coberta i l'arriostrament

de l'estructura: OSB-4 15mm, suro aglomerat 120mm,

OSB-2 15mm

C5. Barrera de vapor

C6. Fixacions per al falç sostre

C7. Falç sostre de lamel·les de fusta de 30x40mm en gelosia

(separació: 10mm) premuntades sobre llistons de 50x25mm

i recobertes d'un aïllament acústic de suro agglomerat

(20mm de gruix). El falç sostre podrà integrar també

lluminàries i panells radiants quan sigui necessari.

C8. Xapa plegada d'acer inoxidable de 2mm de gruix

C9. Xapa plegada d'acer inoxidable de 2mm de gruix formant

un canaló de 150x100mm

TERRES

T1. Paviment de taulons de fusta estratificada encolats, gruix:

40mm (taulons + morter cola)

T2. Aïllament tèrmic rígid de poliestirè extruït, gruix: 60mm

T3. Barrera impermeable

T4. Solera de formigó armat, gruix: 130mm

T5. Llit de graves per el drenatge

T6. Terra compactada

T7. Tarima de fusta de làrix europeu de 40mm de gruix sobre

llistons de 40x60mm i perfils laminats HEB 120

ESTRUCTURA

E1. Pilar compost de fusta laminada encolada de classe

GL28h: muntants de 40x300mm, separadors de 50x100mm

E2. Viga de fusta laminada encolada de classe GL28h de

70x300mm

E3. Barra d'acer laminat 2 x Ø 20mm

E4. Sabates corregudes de formigó armat de 700x400mm

sobre una capa de 5cm de formigo de neteja

E5. Junta de dilatació: 10mm de poliestirè expandit

VISTES EXTERIORS

SECCIÓ FUGADA TRANSVERSAL - 1:50

DETALL DE LA FACANA INTERIOR 1:50

DETALLS  TRANSVERSALS - 1:20 DETALLS  TRANSVERSALS - 1:20
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