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La construcción existente parte de una  hipótesis basada en el artículo: “ Building for working class after Spanish Civil War. Single-family houses versus isolated buildings blocks, the experience of Sabadell.” L. Marin- I – Sellarés

1b

1a

Secció A-A' E: 1/25
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Secció B-B' E: 1/25

1.Coberta de teules espanyoles sobre coberte de fusta
           1-a Teules ceràmiques
           1-b Morter
           1-c Encadellat
           1-d Cavalló
2. Forjat existent
             Bigues de formigó armat 25x25 amb viguetes i revoltons
ceràmics
3. Mur ceràmic doble format per: un mur de totxana 10cm a la part
exterior, una paret de maí massís de 14 cm a l'interior i una càmara
d'aire amb un total de 30 cm d'ample.
           3-a Arrebossat exterior 15mm
           3-b Totxana 10x13x28
           3-c Càmara d'aire 45mm
           3-d Maó massís 14x6x28
           3-e Enguixat interior 20 mm

4. Fals sostre de plaques de cartró guix anclades al forjat superior.
5. Paviment interior existent de rajoles ceràmiques sobre una capa de
morter anivelllant.
6. Dintell existent de formigó armat.
7. Anclatge de suport de persiana en dintell existent.
Cargol de baga DIN 580 M20 fabricadts en acer C15 segons DIN
17210. Ha de presentar una resilència d'impacte mínima de 80 N/cm2
(proveta rodona ISO) o de 90 N/cm2
8. Persiana de cadeneta alacantina de fusta de pi natural denominació
de orige Soria amb politja metàl·lica, cordó de cànem y tirador de
fusta.
9. Fusteries
9a. Finestra de fusta amb espessor de fulla masissa i laminada de
69mm. Bastidor o marc de fusta amb espessor de 70x80mm, tot de la
casa comercial Soldevila.
9b. Porta de fusta  laminada de 69mm de gruix. Marc de fusta amb
espessor de 70mm, Tot de la casa comercial Soldevila.
10. Baga per a subjecció de corda de persiana alacantina.
11. Formació de pendents per trencaaigües amb maó massís 13x26cm.
12. Escales de maó massís 6x13x26cm col·locats de pla.
13. Esterdan 40 POL, làmina impermeabilitzant bituminosa de
superfície no protegida tipus LBM-40-FP. Composta per una
armadura de feltre de poliéster reforçat, recobert per ambdues cares
amb un màstic de betúm modificat amb plastòmers, utilitzant com a
material antiadherent un film plàstic a les dues cares.
14. Fonamentació de formigó armat existent.
15. Solera existent de formigó armat, d'espessor 15cm.
16. Capa filtrant de graves (Ø13mm, e=50mm)
17. Capa granular per l'escorrentia d'aigües  (Ø40mm e=50-30mm)
amb formació de pendents.
18. Danofelt PY200, làmina geotèxtil no teixida fabricada a base de
fibra curta de polièster de 200g/m²

19. Capa filtrant de graves (Ø13 mm e=100mm)
20. Drenatge per a possible sobrecàrrega del sistema de drenatge
natural incorporat al paviment. Tub de PVC Ø10cm sobre llit de sorra,
envoltat per una capa de feltre i reomplert amb graves de diametre
mig.
21. Formigó de neteja.

 e=10cm
22. Sabata correguda de formigó armat de 50x40cm

23. Llosa existent.

24. Tanca vegetal formada per pletines metàl·liques soldades entre
elles formant un suport per al panell de cables metàl·lics. Veure detall
ST1

24a. Muntants verticals formats per dues pletines metàl·liques
d'espessor 3mm, soldades entre elles.

24b. Cable metàl·lic cosit de pletina superior a inferior.

24c. Pletina metàl·lica foradada per al cosit dels cables metàl·lcs.

25. Gelosia de maons perforats col·locats de cantel, 24x11.5x7cm.

26. Pilastra de gelosia en projecció.

27. Vegetación: xuclamel (Lonicera implexa) o vidalba (Clematis
cirrhosa)

28. Finestra existent. Carpinteria metàl·lica amb marc d'al·lumini i
vidre transparent de 4mm

29. Acabat de paviment del pati compartit. Paviment rígid col·locat
sobre un llit de morter col·locat sobre una base rígida. Acabat
d'adoquins ceràmics 6x6x26cm col·locats a trencajunt de pla.

30. Morter mixt amb resistència a compressió de 100kp/cm², disposat
en dues bandes segons especificacions de la casa comercial.

31. Reomplert de terra.

32. Porta de fusta masissa.

33. Frontissa 136x18 anclades a façana existent.

34. Pestell.

35. Gelosia de maons perforats de 24x11,5x5cm.
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