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DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DE LA FUSTERIA
MODEL I COMPOSICIÓ
Per les fusteries hem escollit el model TOPAZE FB de la casa comercial TECHNAL, d'alumini lacat.
Utilitzarem doble vidre termosolar o tèrmic de baixa emissivitat del sistema Climalit Plus per minimitzar els guanys energètics a l'estiu i reduir
les pèrdues energètiques a l'hivern. Un dels vidres estarà revestit per una fina capa transparent amb base de plata, i l'interior de la càmara
entre els dos vidres serà reomplerta amb gas argó, obtenint un factor de transmisió lluminosa de 0,80.
La fusteria també disposarà de trencament de pont tèrmic, gràcies a unes barilles de poliamida reforçades amb fibra de vidre, que uneixen el
mateix perfil d'alumini que conforma la finestra, separant la cara exterior de la interior evitant d'aquesta manera la transmitància de
temperatura entre l'interior i l'exterior de la finestra d'alumini, evitant condensacions i reduint també les vibracions de soroll exterior a través de
la finestra. Amb això s'aconsegueix una millor capacitat d'aïllament tant tèrmic com acústic.

GEOMETRIA
Pel que fa a la composició es dividirà la fusteria en una tarja superior fixa que tindrà la geometria d'arc rebaixat o d'arc de mig punt, segons
sigui el cas, adaptant-se al buit preexistent de l'obra de fàbrica.
La part inferior de la fusteria sota la tarja, es composarà de dos fulls simètrics, un full practicable oscil·lobatent, per facilitar-ne la neteja, i un
full lateral fixe, amb les mides especificades a continuació.

EXECUCIÓ
Per la fixació de l'element a l'obra utilitzarem un premarc d'acer que es fixarà en l'obra de fàbrica mitjançant anclatges mecànics o gafes
presos amb morter.
La fusteria d'alumini quedarà fixada al premarc mitjançant cargols de la marca fischer o similars degudament subministrats per la companyia,
i, en cap cas, entrarà en contacte amb el morter, cosa que malmetria la fusteria d'alumini de forma irreversible.
Els tapajunts acabaran de rematar l'entrega de la fusteria amb el forat de l'obra, de manera que quedarà la junta amagada.
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