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MATERIALITZACIÓ

mostra representativa de la façana sud e 1 : 15

[Exclusivamente para uso académico] 

D.03. FAÇANA SUD

FN_ FONAMENTACIÓ

Fn 01. Sabata de formigó armat del sòcol. 1000 x 300 mm

Fn 02. Sòcol de pedra. 800 x 300 mm

E_ ESTRUCTURA 

E 01. Pilar existent de maó calat (gero) repicat.

 90 x 140 x 90 mm

E 02. Biga de fusta serrada de pi. 80 x 200 mm

E 03. Tirant inferior de fus1ta serrada de pi. 120 x 60 mm

E 04. Manganella de fusta serrada de pi. 80 x 60 mm

E 05. Bigueta de fusta serrada de pi. 140 x 60 mm 

E 06. Candela de fusta serrada de pi. 60 x 60 mm

F_ FAÇANA

F 01. Mur estructural de bloc ceràmic d’argila alleugerida. 
300 x 190 x 240 mm

F 02. Mur estructural de bloc ceràmic d’argila alleugerida. Peça 
de terminació. 300 x 190 x 240 mm

F 03. Llinda metàl·lica composta per dos perfils en L.  
80 x 8 mm

F 04. Peça de bloc ceràmic d’argila alleugerida tallada amb radi-
al per encaixar la llinda metàl·lica. 300 x 190 x 240 mm

F 05. Peça mitja de bloc ceràmic d’argila alleugerida col·locada 
transversalment. 150 x 190 x 240 mm

F 06. Element de coronació. Bloc de maó massís.  
275 x 135 x 25 mm

F 07. Impermeabilització del mur amb contacte amb el terreny 
amb làmina de betum modificat amb elastòmer i prèvia 
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica. 

O_ OBERTURA
O 01.  Subestructura. Premarc de la finestra de fusta laminada. 

30 x 60 mm

O 02. Marc de la finestra corredissa amb fusteria de fusta lamina-
da. e: 100 mm

O 03.  Vidre doble aïllant amb cambra d’aire 6 / 12 / 6 mm

O 04. Element ceràmic llinda. Bloc de maó massís.  
275 x 135 x 25 mm

O 05. Formador de pendents. Morter d’àrids lleugers

O 06. Impermeabilizació de l’ampit amb làmina autoadhesiva de 
betum, amb armadura de feltre de fibra de vidre, de super-
fície autoprotegida, tipus monocapa, totalment adherida 
al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió 
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, preparada per 
a rebre el bimbell.

O 07. Bimbell ceràmic. Bloc de maó massís.  
275 x 135 x 25 mm

O 08. Brancal de fusta. 30 x 46 mm

C1_ COBERTA INCLINADA AMB TEULADA A SALT DE GARSA

 ▶ Coberta de teula ceràmica en substitució de l’acabat de 
fibrociment existent

C1 01. Suport del revestiment. Cavall de fusta. 100 x 60 mm

C1 02. Suport del revestiment. Corretja de fusta. 40 x 40 mm

C1 03. Revestiment. Teula àrab de color vermell rebuda amb mor-
ter de ciment. 510 x 225 x 170 mm

C2_ COBERTA PLANA NO TRANSITABLE NO VENTILADA

C2 01.  Tauler estructural OSB de flocs orientats fixat a les bigues 
de fusta existents. e: 15 mm

C2 02. Aïllament tèrmic. Doble panell de llana de roca.  e: 40 mm

C2 03. Rastell de fusta perimetral. 100 x 70 mm

C2 04. Tauler estructural OSB de flocs orientats fixat a les bigues 
de fusta existents. e: 15 mm

C2 05. Impermeable. Membrana impermeabilitzant bicapa de 5 
mm de gruix, formada per una làmina superior bituminosa 
fonoabsorbent i una làmina inferior de feltre de polièster.

C2 06. Acabat interior. Vernís sintètic, per a interiors, incolor, aca-
bat brillant, sobre superfície d’element estructural de fusta

P1_ 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 paviment. Morter de junts cimentós. e: 30 mm

P 05. Junta perimetral de poliestirè extrudit

P 06. Acabat interior. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres es-
maltat. e: 250 x 250 mm

A_ ACABATS
A 01.  Repicat de l’estucat existent deixant la fàbrica vista.

A 02. Retirada de l’enrajolat existent

A 03. Banc. Estructura. Llistó de fusta tropical massissa de 40 x 
40 mm.

A 04. Banc. Seient format per 3 llistons de fusta tropical massissa 
de 120 x 50 mm recolzat sobre la seva estructura.

A 05. Xarxa antiocells formada per malla de polietilè de 50 x 50 
mm, subjecta amb cable d’acer galvanitzat i ancorada al 
suport, per a protegir els buits de fins a 8 m²,  evitant l’ac-
cès d’ocells.

I_ INSTAL·LACIONS DE DESGUÀS

I 01. Canaló circular d’acer inoxidable. Ø 128 mm. e: 64 mm

I 02. Baixant. Cadena de canaló d’acer inoxidable.  
Ø 60 mm. e: 6 mm

 ■  PROPOSTA

 ■  EXISTENT

ALÇAT SUD


