CIMENTACIÓ
01_ Paviment exterior (vorera)
02- Enmacat de grava drenant de cantell rodat
03- Tub drenant PVC en perímetre (Ø=200mm)
04- Base compacta de terra
05- Base de terreny compacta
06- Geotèxtil de polipropilè com a protecció del drenatge
07- Làmina de polietilè rígid amb daus
08- Làmina impermeable de EPDM protegida contra arrels
09- Sabata de formigó armat segons plans d'estructura
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PAVIMENT
10- Base d'enmacat de grava
11- Làmina geotèxtil de polipropilè
12- Làmina impermeable
13- Llosa de formigó HA-25/P/25/IIa (e=300mm) armada amb acer B-500
14- Junta estanca de neoprè entre llosa de formigó i mur
15- Capa superior de morter de pendents (3%)
16- Làmina geotèxtil de polipropilè
17- Làmina impermeable de PVC
18- Filtre geotèxtil de polipropilè
19- Capa de protecció de morter armat amb malla de fibra de vidre
(4x4mm) per suport de terra tècnic
20-Canaleta corredera de drenatge de xapa plegada de zinc sobre làmina
impermeabilitzant de PVC i capa de morter de pendents.
21- Perfil protector d'acabat en acer galvanitzat
22- Desaigüe
23- Plots regulables en pvc per exteriors
24- Recolzament perimetral de les lloses de paviment, tancament i fixació
de làmina impermeable i geotèxtil
25- Lloses de pedra (e=3cm) sobre plots regulables
26- Peça prefabricada de formigó per remat de mur, cara superior amb
caiguda, alçada 120mm, alt contingut de ciment blanc i additius pétris,
tractat amb raig de sorra i fixat amb morter adhesiu a peça inferior
27- Barana amb pasamans de fusta vermella de composite de Freyr
eco-Profil per exteriors, vidres doble i subestructura metàl·lica.
28- Aïllament de poliestirè extruit (e=50mm) i 100kg/m³
29- Acabat de morter de ciment M5 per nivellació i resitència a posterior
col·locació de peus de terra tècnic.
30- Europedestal Kingspan ajustable en acer galvanitzat anticorrosiu per
alçades desde 60mm fins 500mm i fixació amb placa de base d'acer
mitjançant adhesiu epoxi
31- Estructura adicional de travessers per rigiditzar i estabilitzar.
32- Recolzament antivibratòri de ABS ecològic, en plástic injectat a pressió
per assentament i retenció del panell en cuatre punts.
33- Panell de sustentació REG600 en aglomerat de fusta d'alta densitat,
encaspuslat en xapa d'acer galvanitzat, remat perimetral metàlic amb
propietats d'aïllament térmic i acústic i preparat per acabat autroportant.
34- Llosetes de moqueta tipus Armstrong DLW Uniwalton (e=2'5mm) i
color Softish grey.
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COBERTA PLANA
35- Biga despenjada de 400x850mm de formigó HA-25/P/25/IIa i armadura
d'acer B-500
36- Forjat de plaques alveolars de 1200x400mm.
37- Capa de compressió (e=50mm)
38- Panells d'aïllament rígid exterior de poliestirè de Fermacell
39- Capa superior de morter de pendents (2%)
40- Làmina geotèxtil de polipropilè
41- Làmina impermeable de PVC
42- Filtre geotèxtil de polipropilè
43- Capa de protecció de morter armat amb malla de fibra de vidre
(4x4mm) per suport de terra tècnic
44- Peça ceràmica de remat de làmina impermeable i geotèxtil
45- Junta de neoprè
46- Plots regulables en pvc per exteriors
47- Recolzament perimetral de les lloses de paviment i front de tancament
i fixació de làmina impermeable i geotèxtil
48- Lloses de pedra (e=3cm) sobre plots regulables
49- Peça prefabricada de formigó per remat de mur, cara superior amb
caiguda, alçada 120mm, alt contingut de ciment blanc i additius pétris,
tractat amb raig de sorra i fixat amb morter adhesiu a peça inferior
50- Acabat interior de morter hidràulic monocapa amb enfoscat hidròfug
i pintat al silicat en Grey Beige
MUR
51- Mur de fàbrica de maó Petersen Kolumba K50, color Bright grey beige,
de llargada variable fins 528mm, amplada 108mm, alçada 37mm, pes
4'22kg i junta anivellada, de morter blanc Caliazain (e=20mm)
52- Anclatje MurAnc. Element de subjecció de fàbrica a mur posterior estructural. Armadura cada 8 filades a través de cámara ventilada i aïlllament
53- Peça prefabricada de formigó d'alçada 120mm, i alt contingut de
ciment blanc i aditius pétris.
54- Perfil angular corregut de remat en acer laminat en fred per
recolzament de la fàbrica, regulable en alçada.
55- Càmara d'aire ventilada
56- Aïllament d'espuma de poliuretà projectat
57- 1/2 Maó Petersen Kolumba K50 per tancar llosa de forjat
58- Perfil protector en acer galvanitzat i metalitzat en calent
59- Subestructura perfil dacer HEB anclat a biga despenjada de formigó
per suportar la façana en gelosia mitjançant pefils angulars correguts
d'acer laminat per recolzment de la fàbrica
FALS SOSTRE (exterior)
60- Suport de fals sostre mitjançant tirant amb amortització
61- Fals sostre tipus Herakoustik de Herakuth amb aïllament de llana de
roca i perfileria metàl·lica perimetral exterior VK10
62- Xapa de revestiment d'acer galvanitzat plegada, (e=3mm) per remat
de fals sostre
63- Acabat perimetral amb perfil metàl·lic
64- Lluminària empotrada en panell de fals sostre
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FINESTRA
65- Carpinteria de perfils d'alumini lacat, protegits davant la corrosió i
trencament de pont tèrmic de 15 mm, fixat a premarc pefimetal de fusta
amb vidre aïllant tipus Climalit, per finestra fixa o abatible
66- Fixació amb cargol d'acer galvanitzat
67- Panell de fusta laminda estratificada a alta pressió amb acabat en fusta
de Gold Pear per cara interior lateral en finestres
68- Junta estanca de neoprè
69- Suport de fals sostre mitjançant tirant amb amortització
70- Fals sostre format per aïllament acústic projetat (e=3mm), aïllament
térmic de fibra de vidre (e=25mm) i placa de cartró guix amb
subestructura de perfils d'acer.
71- Acabat perimetral amb perfil metàl·lic
72- Lluminària downlight ERCO empotrada a panell de fals sostre
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Secció detall

CRAI Sant Cugat

Referent à Art Museum Columba, Colònia, ALEMANIA (Peter Zumthor)
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