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FUSTERIES EXTERIORS e-1:5

Fusteries a base de perfils de serrallería laminats en fred

per a carpintería metàl-lica
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D10 L'ENVOLUPANT

detall

AL VOLTANT

Tractament de la permeabilitat per a l'habilitació

de la nau tèxtil de la colònia Viladomiu Vell

Ana Ferrer  Adrian López

LLEGENDA

E02

E03

Solera de formigó armat. e=20cm
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ESTRUCTURA (E)

E01 Fonamentació muro de pedra. sabata

correguda

Mur de càrrega de paredat ordinari
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Brancals i llindes de maó massís
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DETALL FAÇANA VERDA
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Voltes cilíndriques rebaixades recolzades

sobre jàsseres construïdes amb dos fulls

de rajola

Biga de coberta de fusta

C07

F01

FAÇANA (F)

F02

Façana verda confromada per perfilería d'acer i

malla de simple torisón. Veure DETALL FAÇANA

VERDA

F01

F02

Fu1

FUSTERIES (Fu)

Fusteries d'acer a base de perfils laminats en

fred de serralleria per a fusteries

metàl·liques. Planta baixa, portes dobles

i part fixa.

Fu2 Fusteries d'acer a base de perfils laminats en

fred de serralleria per a fusteries

metàl·liques. Planta primera, finestres

abatibles i part fixa

P01

PAVIMENTS (P)

Terratzo sobre morter

DETALL FUSTERIES EXTERIORS

B

C

D

A Bastidor a base de perfils laminats en fred

de serralleria per a fusteria metàl·lica

COBERTA (C)

C01

C02

Panell "sandwich" compost de: panell

superior d'aglomerat hidròfug, nucli

aïllant de polistireno extruído i tauler

OSB inferior

Plaques asfàltiques tipus "onduline" baix

teula per a impermeabilització de coberta

C03 Teula corba reutilitzada

C04

Canaló d'acer

C07
Angular d'acer. Mènsula per a la subjecció de

canaló i cadenes de pluja.

Morter amb conducte de ventilació

C05
Llistó de fusta per a tancament de panell

C06
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DETALL FUSTERIA

Fu2

Fu1

F03 Escopidor de xapa d'acer

F04

F05
Tensor d'acer

I

F05

F06

428.00 = 0.00

+4,65

+9.10

F04

P02

INSTAL-LACIONS (I)

I01

C08

F04

C09

C08
Cadenes de pluja per a l'evacuació d'aigües

pluvials

C09 Punt de ancoratge cadenes de pluja

F05 Punt d'ancoratge tensor i cable de malla verda

d'ancoratge tensor i cable de malla verda.

4%

Fulla mòbil a base de perfils laminats en

fred de serralleria per a fusteria metàl·lica

A B C DE F

Vidre doble

Ribet a base de perfilles laminats en fred de

serralleria per a fusteria metàl·lica

A B C DEFG

Platina d'acer en T soldada a placa

d'ancoratge d'acer

Entramat metàl·lic d'acer galvanitzat

Suport d'entramat metàl·lic mitjançant grapes

de fixació

Barres d'ancoratge encastades amb resina

epoxi

Angular en L d'acer

Perfil laminat en fred en U de serralleria

per a fusteria metàl·lica

Tub d'acer galvanitzat per a suport de Malla

de Simple torsió

Cargol d'acer

Malla de simple torsió d'acer galvanitzat

H

I

P02

Formigó fratasat

P03 Entramat metàl·lic d'acer galvanitzat

aprofitament del buit de l'antic marc

Fu1

Fu2

Cable d'acer, malla de simple torsió d'acer

per a façana verda

Canaleta existent de drenatge perimetral, de

formigó

Protecció del mur de pedra existent contra les

humitats per capil·laritat
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