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INTERVENCIÓ
COBERTA
Es substituirà la teula ceràmica àrab actual presa amb morter,
per teula ceràmica mixta de manera que aquestes es podran
fixar mecànicament sobre rastrells de PVC  disposats
perpendicularment a la línia de màxima pendent. Aquesta
substitució és inevitable ja que el pendent de la coberta és
superior al 30% (45%).

Les actuals llates com a suport de les teules es substiruiran
per panells sandvitx ONDUTHERM que serviran de suport
dels rastrells de PVC i les noves teules mixtes fixades
mecànicament. D'aquesta manera aconseguirem donar
cumpliment a les exigències d'aïllament tèrmic del CTE.
A sobre el panell sandwitx s'hi disposarà una làmina
impermeable ONDULINE per assegurar l'estanqueïtat a l'aigua
de la coberta.

Les encavallades metàl·liques actuals, molt malmeses per la
corrosió i la falta de manteniment, es substituiran per
encavallades tipus Polonceau de fusta laminada i tensors
d'acer.

L'ampit de coberta de maó ceràmic es substituirà per un de
formigó armat que formarà part del carregador, també de
formigó armat, que rebrà les càrregues puntuals de les
encavallades i les repartirà homogèniament sobre la secció
del mur de façana preexistent.

FORJATS
Es substituiran els actuals forjats de biguetes de fusta amb
revoltó ceràmic que fimbregen excessivament, i les jàsseres
de fusta, que pateixen un procés de pudrició alarmant, per
forjats col·laborants sobre jàsseres metàl·liques a base de
perfils IPN-400 d'acer laminat. Aquestes jàsseres descansaran
sobre un dau de microformigó que farà admissible la càrrega
puntual transmesa al mur de maó ceràmic preexistent de
façana.
El paviment actual de rajola ceràmica, es subtituirà per un
paviment flotant de parquet, molt adequat per les dinàmiques
de treball d'aquests tipus de centres.

FAÇANA
S'haurà de sanejar la façana, traient l'actual revestiment a
base de morter pintat i es colmataran les juntes que no
estiguin consolidades, tapant possibles fisures, si n'hi
haguessin, amb morter polimèric d'altes prestacions, i aplicant
el sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior de WEBER, amb
acabat acrilic d'alta flexibilitat. Es disposaran les espigues de
subjecció dels panells de llana mineral i la malla de protecció
tal com s'indica a les prescripcions tècniques facilitades per la
casa comercial i, en definitiva, s'aplicarà el sistema amb el
procés i passos descrits pel mateix fabricant.

FONAMENTACIÓ
Sense la possibilitat de fer cales no podem assegurar que la
fonamentació preexistent exigeixi cap mena d'intervenció.
Tenint en compte el bon estat del conjunt des d'un punt de
vista mecànico-estructural,  l'absència de fisures indicant
assentaments diferencials, i el llarg període de vida (160 anys)
del conjunt havent suportat sobrecàrregues d'ús de caràcter
industrial consolidant el terreny, no sembla que la
fonamentació necessiti de la nostra intervenció, ja que el
conjunt quedarà sotmès a un estat de càrregues menys
exigent que el que ha patit durant la major part de la seva
vida.
Si en anàlisis posteriors es determinés la necessitat
d'actuar-hi, s'estudiaria el recalçament de les sabates
contínues sota mur de façana i les aïllades de maó ceràmic
sota pilar de fosa, ampliant la superfície de contacte del
fonament amb el terreny i, per tant, disminuïnt la tensió
transmesa, que sempre haurà de ser inferior a l'admissible pel
terreny.
El que si es farà en la fonamentació serà un sistema de
drenatge per evitar possibles humitats en la base del mur per
capil·laritat.

SIMBOLOGIA DE DANYS
I ALTERACIONS

Humitats
Eflorescències

Formacions orgàniques
Brutícia

Pèrdua de material
Despreniment morter
Escantellat de pintura

Oxidació de metall

Taques d'humitat en fusta

Podriment de la fusta

Fusteria en mal estat

SECCIÓ COMPARATIVA   E 1/50
ESTAT ACTUAL INTERVENCIÓ

S2

S2'

INTERVENCIÓ EN VOLTES PER ADEQUACIÓ DE LA PREEXISTÈNCIA A L'ACTUAL NORMATIVA   E 1/50

RIGIDITZACIÓ DE L'OBERTURA   E 1/50

DETALL INTERVENCIÓ EN BRANCAL   E 1/10

F1

F1

INTERVENCIÓ EN OBERTURA VERTICAL

SECCIÓ S2-S2' SECCIÓ S3-S3'

S3 S3'

SECCIÓ S1-S1'

S1 S1'

ESTABILITZACIÓ DE LA FAÇANA


