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ESCALA  1:20

M I R A N T  A L  M A R

G E N E R A C I Ó  D E L  F R O N T  M A R Í T I M  I

A M P L I A C I Ó  D E L  C . A . R .

1 1 .  D E T A L L  S E C C I Ó

01. Cobertura composta per safata de zinc-titani, "RHEINZINK" Clic System, acabat natural, de 0,7 mm d'espessor,

executat mitjançant el sistema de junta de llistó , 565 mm entre eixos i juntes de 47 mm d'altura, fixada mecànicament

sobre enrrestrellat de fusta de pi amb membrana de ventilació.

01

02

03

04

05

06

08

07

091112131415161718

40

41

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

47 52

32

33

34

373635 38 375049

43

44

45

42

02. Tauler de plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor,

nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 50 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, fixat mecànicament

sobre entramat estructura.

03. Forjat de panell contralaminat de fusta (CLT) , de 100 mm d'espessor, format per tres capes de taules de fusta,

encolades amb adhesiu , amb capes successives perpendiculars entre si, acabat superficial qualitat  vista, de fusta d'avet

roig (Picea abies) i pi silvestre (Pinus sylvestris), amb tractament superficial hidrofugant, transparent

04. Subestructura de fusta de pi, 80 mm x 300 mm, fixada amb pletines metaliques ocultes a l'estructura horitzontal i

sent aquesta portant de les bigues superiors.

05 .Fusteria de fusta laminada de pí finger joint amb acabat interior i exterior amb lasure incolor. vidre d'interior a

exterior: de 3+3/12/4+4 baix emissiu, tarja superior amb obertura projectant i mecanica amb control de temperatura i

inferior fix.

06 .Escopidor de xapa de zenc en color natural, amb un gruix 7 mm, desenvolupament 95 mm i 2 plecs.

07 .Làmina d'escuma de polietilè de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, col·locada en junta perimètrica de

dilatació de formacio de pendents del formigó.

08 .Canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta

entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud.

09 .Forjat de panell contralaminat de fusta (CLT) , de 120 mm d'espessor, format per tres capes de taules de fusta,

encolades amb adhesiu , amb capes successives perpendiculars entre si, acabat superficial qualitat  vista, de fusta d'avet

roig (Picea abies) i pi silvestre (Pinus sylvestris), amb tractament superficial hidrofugant, transparent

11 .Capa de formigó cel.lular amb un espessor mitg de la capa de regulació de 10cm. Pendents del 1,5% al 2,5% per a

l'evacuació d'aigües pluvials.

12 .Làmina geotextil de poliester tipus DANOFELT PY300 de DANOSA

13 .Làmina asfàltica polimèrica LBM per a la impermeabilització de cobertes, de 4kg/m2 de massa i 3mm de gruix de

DANOSA.

14 .Làmina geotextil de poliester tipus DANOFELT PY300 de DANOSA

15 .Panells rigids de poliestirè extrudit XPS, 3 de 4cm d'espessor. Conductivitat tèrmica de 0,034 W/m2K, de cHOVAFOAM.

16 .Làmina geotextil de poliester tipus DANOFELT PY300 de DANOSA

17 .Pivots regulables amb altura regulable de 60 a 90 mm i de 90 a 150mm (5 peus / m² ) de SOPREMA

18 .Rajola de gres ceramic monolitic 60cm*60cm de 20mm de espessor, recolzada sobre pivots de color gris cendra,

resistència mecànica classe T11 i resistència al lliscament R11 de TEXSA.

19 .Barana modular  de façana de 110 cm d'altura formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub

quadrat de perfil buit d'acer galvanitzat  i muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm

amb una separació de 100 cm entre ells.

20 .Mur de coronació de coberta panell contralaminat de fusta (CLT) , de 120 mm d'espessor, format per tres capes de

taules de fusta, encolades amb adhesiu.

21 .Escopidor de xapa de zenc en color natural, amb cobertura composta per safata de zinc-titani, "RHEINZINK" Clic

System, acabat natural, de 0,7 mm d'espessor, executat mitjançant el sistema de junta de llistó.

22 .Sistema de revestiment per a façana ventilada, format per taulers tricapa de pi de 20mm

21

23 . Sistema de rastrells de fusta de pi amb cambra d'aire ventilada.

24 . Empostissat base de tauler estructural OSB de flocs orientats, d'altes prestacions per a utilització en ambient humit,

classe OSB/4, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades, de 15 mm d'espessor, col·locat amb

fixacions mecàniques.

25 . Panells rigids de poliestirè extrudit XPS, de 4+4 cm d'espessor ( col·locats a trenca junta ). Conductivitat termica de

0,034 W/m2K. de CHOVAFOAM.

26 . Acabat interior amb panell tricapa de 20 mm de fusta de pi silvestre (Pinus sylvestris), amb tractament superficial

hidrofugant, transparent.

27 . Fusteria de fusta laminada de pí finger joint amb acabat interior i exterior amb lasure incolor. vidre d'interior a

exterior: de 3+3/12/4+4 baix emissiu, 2 tarjes superior amb obertures projectant i mecanica amb control de temperatura

i inferior fix.

28 . Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de polipropilè, amb armadura, de 0,15 mm d'espessor i 100 g/m²;

col·locada per l'interior de la coberta inclinada amb un pendent mig de l'aiguavés de fins al 30%.

29 . Lamas orientables y replegables, de perfil en forma de “U”, de 97 mm de alto y 24 mm de espesor, perfiladas con

burlete de oscurecimiento, autoportantes, embellecidas y protegidas con pinturas termoendurecidas en proceso continuo.

30 . Escopidor de xapa de zenc en color natural, amb un gruix 7 mm, desenvolupament 95 mm i 2 plecs.

31 . Entramat metàl·lic composat per reixeta de platina d'acer negre de 30x2 mm, formant quadrícula de 20x20 mm

mitjançant sistema manual (platina amb platina) i bastidor, muntatge mitjançant rebut en obra de fàbrica.

32 . Guia de les lamas orientables y replegables integrat a la fusteria.

33 . subestructura de fusta pi silvestre (Pinus sylvestris), amb tractament superficial hidrofugant, transparent.

34 . Ancoratge metal·lic ocult de 7mm ancorat a estructura horitzontal.

35 . Solat de rajoles ceràmiques de gres de gran fromat, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, resistència al

lliscament Rd>45, classe 3, per a exteriors, rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap

característica addicional, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus CG 2.

36 . Iglu de 12 cm d'altura amb capa de formigó superior amb lamina impermeable inferior amb escupidor cada 50m².

37 .Forjat unidireccional amb prellosa de gelosia, massissa, de semiplaca de formigó pretesat, 120 a 250 cm d'amplada i

700 cm de longitud, de 12 (6+6) cm de cantell total i 25 a 40 kN·m/m de moment flector últim, per a una llum màxima

de 7 m; formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, acer B 500 S, quantia 4 kg/m²

38 .Biga prefabricada de formigó armat tipus T invertida, de 30 cm d'amplada d'ànima, 30 cm d'altura de taló, 45 cm

d'amplada total i 45 cm d'altura total, amb un moment flector màxim de 360 kN·m.

39 .Biga prefabricada de formigó armat tipus T invertida, de 30 cm d'amplada d'ànima, 30 cm d'altura de taló, 45 cm

d'amplada total i 45 cm d'altura total, amb un moment flector màxim de 360 kN·m.

40. Ancoratge metal·lic ocult de 7mm ancorat a estructura horitzontal.

41. Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant, de 10x20 a

12x25 cm de secció i fins a 5 m de longitud, classe resistent GL-24h i protecció de la fusta amb classe de penetració NP1

i NP2, treballada en taller.

42. Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat,

de 1800x330 mm.

43. interior amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple.

44. exterior amb plaques de fusta de pi natural de 20 mm fixades mecanicament a sub estructura de fusta.

45. Aillament de llana de roca de 10 cm de gruix.

46. Fusteria de fusta laminada de pí finger joint amb acabat interior i exterior amb lasure incolor. vidre d'interior a

exterior: de 3/12/4 baix emissiu.

47. Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 20 cm,  recolzat directament; replé de juntes entre

plaques i zones d'enllaç amb recolzaments de formigó armat, realitzats amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central,

i abocada amb cubilot, i acer B 500 S, quantia 4 kg/m²; alçària lliure de planta de fins a 3 m.

48. Sistema de calefacció per terra radiant panell compost per panell de galets de poliestirè expandit (EPS) i recobriment

termoconformat de polietilè , aïllant a soroll d'impacte, de 1350x750 mm i 43 mm d'espessor, banda d'escuma de

polietilè , de 200x10 mm, tub de polietilè reticulat amb barrera d'oxigen i capa de protecció de polietilè modificat, de 20

mm de diàmetre exterior, acavat de formigo fratasat.

49. Paviment continu interior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó

HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de

trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

50. Panells rigids de poliestirè extrudit XPS, de 4+4 cm d'espessor ( col·locats a trenca junta ). Conductivitat termica de

0,034 W/m2K. de CHOVAFOAM

51. Forjat de llosa mixta, cantell 10 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm d'espessor, 44 mm de

cantell i 172 mm d'intereix, i capa de formigó armat realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb

acabat remolinat mecànic.

52. Barana modular  de façana de 110 cm d'altura formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub

quadrat de perfil buit d'acer galvanitzat  i muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5

mm amb una separació de 100 cm entre ells.
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