
Malla expandida "Deploye" Coberta de xapa de Zinc
Descripció:

El "Deployé" o Malla d'acer Inoxidable expandit, és un element de construcció format per malles

metàl·liques d'una sola peça, sense costura ni soldadura, i fabricat per un procés d'incisió i

estirament que presenta una sèrie de figures en forma de rombe o diamant. És un producte rígid i

resistent que pot ser manipulat i processat fàcilment i amb una àmplia varietat de formes i espessors.

Avantatges:

- Permet i regula el pas de llum, aire i ones sonores.

- Suporta cargues elevades i constitueix una sòlida barrera de protecció sent la estructura del

material inalterable.

- S'utilitzen materials adequats per la estampació profunda i es poden estirar segons les exigències

de resistència a la corrosió, utilitzem l'acer Inoxidable.

- Pot reciclar-se i no contamina el medi ambient

Característiques:

- 9,8 km/m²

- 50% de transparència 90º

- Laminat i unions cargolades
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Descripció:

S'opta per una coberta lleugera de Zinc montada in-situ, de 4 vesants, amb una pendent del 5%

Avantatges:

- És estèticament agradable

- Té una durabilitat molt elevada, entre 90 i 100 anys

- Resistència a la corrosió

- Fàcil de treballar i bon acabat

- Bon tractament d'angles

- És un material reciclable i no és tòxic

- No requereix neteja, i molt poc manteniment

Composició:

99,35 % Zinc

0,5 % Coure (+ duresa i + elsasticitat )

0,15 % Titani (+ resist. dilatació tèrmica)

- Potencial electrònic= -1,03

- Dimensions: 100 cm x 330 cm amb muntant cada metre

- Espessor : 2mm

- Acabat grisos

Característiques:

- Dimensions de la xapa:  80cm x 400cm

- Tractament de juntes:

En aquest cas només tindrem juntes verticals, que seran Juntes Engatillades alçades.

C1

Llegenda
Coberta

C1- Caneló de recollida d'aigües pluvials, xapa de Zinc amb

platina de suport
C2- Làmina impermeable
C3- Coberta de xapa de Zinc prepatinat de 0,65mm sense

juntes horitzontals, juntes verticals engatillades i muntada

in-situ

C4- Ancoratge cargolat amb acer inoxidable (contacte

zinc-zinc)

C5- Suport elevat Floradrain , làmina de cavitats ("huevera")

C6- Tauler de fusta hidròfug e: 1,9cm

C7- Tauler de fusta en forma de cunya per donar pendent,

col·locat cada 90 cm

C8- Tauler de fusta hidròfug e: 1,9cm

C9- Aïllant tèrmic de llana de roca, amb acabat interior

d'alumini per fer de barrera de vapor

C10- Xapa d'alumini
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Façana

F1- Ancoratge amb regulació tridimensional

F2- Subestructura metàl·lica de façana, perfil T 5

F3- Malla expandida perforada tipus "Deploye" d'acer

inoxidable Aisi 316, e:2cm

F4- Tub de recollida d'aigua metàl·lic de Ø 90mm

F5- Tub metàl·lic rigiritzador de façana

F6- Sistema de tancament Birail fix PH26 de la casa

Panoramah Pan 38 monorail (tancament fix, amb doble

vidre 8+20+8 mm)

Estructura

E1- Perfil IPE 160 mm, corretja de la coberta

E2- Perfil IPE 240 mm, pòrtic principal de la coberta

E3- Pilar metàl·lic perfil tubular 150x150x16mm

E4- Perfil angular remat forjat col·laborant

E5- Forjat col·laborant 6+6 cm amb malla electrosoldada,

recolzada als perfils.

E6- Cordó de soldadura vertical

E7- Perfil IPE 200 mm corretja perimetral forjat

E8- Banda de neoprè

E9- Platina d'entrega pilar metàl·lica de 12mm d'espessor

E10- Doble perfil IPE 360 mm, biga principal forjat

E11- Làmina de poliestirè expandit de 2 cm per minimitzar

esforços horitzontals / independitzar estructura

E12- Arriostrament entre sabates 30x30cm

E13- Morter base de neteja

E14- Paredat existent, pedra granítica amb morter de calç

Interior

I1- Planxa de guix mesclat amb fibres de vidre per a

resistència al foc

I2- Acabat interior amb lames de fusta de pi col·locades

cada 4 cm

I3- Sistema difusor d'aire lineal de terra.

I4- Paviment de fusta de pi, e:20 mm

I5- Làmina geotèxtil

I6- Terra radiant

I7- Aïllant tèrmic de polietilè extruït

I8- Conducte de cartró guix de 80x30 cm

I9- Registre

Escala

ES1- Peça de granit Apomaçat de 120x32 cm

ES2- Passamà metàl·lic

ES3- Junta de neoprè

ES4- Perfil PNL de 60 cm

ES5- Ancoratge especial amb cargol químic

ES6- Perfil interior d'escala especial fet a taller

ES7- Barana d'acer inoxidable amb muntants cada 10 cm

ES8- Passamà de fusta

ES9- Vidre laminat 4+4 mm amb bastiment d'acer inoxidable

fet a mida.
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