ALÇAT NORD

D.02. FAÇANA NORD
FN_ FONAMENTACIÓ
Fn 01.

Sabata de formigó armat del sòcol. 400 x 300 mm

E_ ESTRUCTURA
E 01.

Mur existent de maó calat (gero) de
290 x 140 x 90 mm repicat.

E 02.

Cèrcol de formigó armat. 125 x 155 mm

E 03.

Biga de fusta serrada de pi. 160 x 80 mm

F_ FAÇANA
F 01.

Subestructura. Estructura entramada a base de canals i
muntants ancorats al forjat. Perfils d’acer galvanitzat cada
600 mm.

F 02.

Aïllament tèrmic. Panell de llana de roca. e: 100 mm

F 03.

Revestiment interior. Encadellat de fusta massissa de pi
cargolat a l’estructura metàl·lica. 2500 x 120 x 22 mm

F 04.

Coronació. Bloc de maó foradat simple. 280 x 130 x 40 mm

F. 05.

Impermeabilització del mur amb contacte amb el terreny
amb làmina de betum modificat amb elastòmer i prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica

F 06.

Acabat exterior. Sòcol ceràmic. l: 180 mm

O1_ OBERTURA extrudida
O1 01.

Estructura. Llinda prefabricada de formigó. 140 x 90 mm

O1 02.

Subestructura. Premarc de la finestra. Muntant de fusta
massissa de pi. 150 x 50 mm

O1 03.

Subestructura. Estructura auxiliar a base de rastells de fusta massissa de pi. 50 x 50 mm

O1 04.

Subestructura. Tauler estructural de fusta massissa de pi
format per tres taules encolades per capes i creuades entre
elles. e: 60 mm

O1 05.

Perfil d’acer inoxidable
53 x 110 x 53 mm. e: 3 mm

O1 06.

Aïllament tèrmic. Panell de llana mineral natural. e: 50 mm

O1 07.

Revestiment interior. Encadellat de fusta massissa de pi fixat a la subestructura de fusta. 2500 x 120 x 22 mm

O1 08.

Vidre fix laminat amb protecció solar de baixa emissivitat i
vidre templat amb cambra d’aire. 6 / 12 / 6 mm

O1 09.

Llistonet de fusta tropical massissa de 20 x 30 mm per fixar
la finestra fixa.

O1 10.

Acabat exterior. Xapa de remat d’acer decapat laminat en
calent en continu per conformar en fred. e: 2 mm

O1 11.

Remat de cantonada. Perfil en L. 30 x 30 mm. e: 1 mm

O1 12.

Junt d’estanquitat. Massilla elàstica de 10 mm de profunditat sobre cordó de polietilè. r: 7,5 mm

plegat

en

forma

de

Z.

O2_ OBERTURA dins del mur
O2 01.

Subestructura. Premarc de la finestra de fusta laminada.
30 x 100 mm

O2 02.

Marc de la finestra basculant amb fusteria de fusta laminada. e: 80 mm

O2 03.

Vidre doble aïllant amb cambra d’aire 6 / 12 / 6 mm

O2 04. Bimbell ceràmic. Bloc de maó massís. 275 x 135 x 25 mm
C_ COBERTA INCLINADA AMB TEULADA A SALT DE GARSA
C 01.

Suport del revestiment. Corretja de fusta. 40 x 40 mm

C 02.

Revestiment. Teula àrab de color vermell rebuda amb morter de ciment. 510 x 225 x 170 mm

C 03.

Impermeable. Membrana impermeabilitzant bicapa de 5
mm d’espessor, formada per una làmina superior bituminosa fonoabsorbent i una làmina inferior de feltre de polièster.

C 04.

Aïllament tèrmic. Panell de llana mineral natural col·locat
entre les bigues de fusta existents, fixat mecànicament a la
subestructura. e: 100 mm

C 05.

Subestructura metàl·lica fixada a les bigues de fusta existents.

C 06.

Tauler estructural OSB de flocs orientats fixat a la subestructura. e: 15 mm

C 07.

Acabat interior. Vernís sintètic, per a interiors, incolor, acabat brillant, sobre superfície d’element estructural de fusta.

P_ PAVIMENT INTERIOR
▶ Paviment interior de rajoles ceràmiques un cop retirat
l’anterior paviment
P 01.

Emmacat de graves. e: 150 mm

P 02.

Morter de neteja. e: 50 mm

P 03.

Solera de formigó. e: 150 mm

P 04.

Suport del
e: 30 mm

P 05.

Junta perimetral de poliestirè extrudit

P 06.

Acabat interior. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat. e: 250 x 250 mm

paviment.

Morter

de

junts

cimentós.

A _ ACABATS
A 01.

Repicat de l’estucat existent deixant la fàbrica vista.

A 02.

Retirada de l’enrajolat existent

I_ INSTAL·LACIONS DE DESGUÀS
I 01.

Canaló circular d’acer inoxidable. Ø 128 mm e: 64 mm

I 02.

Baixant.
Cadena
Ø 60 mm. e: 6 mm

■ PROPOSTA
■ EXISTENT

MATERIALITZACIÓ
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