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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

El Panòptic

24. Detall constructiu

Els murs de maçoneria s’entrellacen amb nous sistemes constructius. La tec-
nologia del conjunt respon a les necessitats que exigeix el programa i se situa 

en harmonia entre la nova intervenció i la rehabilitació.

Coberta Nau Panòpc (coberta de zinc)

Façana Nau Panòptic (façana de pedra de Marès)

Revestiments i paviments

Estructura Nau Panòptic (perfils d’acer laminat)

CNP1- Sistema Kalzip, Safata recta de xapa de Zinc 50/429 de 
gruix 1 mm junta engrapada amb clip de l’ancoratge.
CNP2- Panell rígid de poliestirè extrudit (XPS) Danopren TR40, 
densitat 32 Kg/m³, e=4 cm.
CNP3- Làmina asfàltica de superfície no protegida acabada 
amb fil plàstic LB-M(SBS)-40-FP (ESTERDAN 40 P ELAST) 
e=0,025.
CNP4- Capa de compressió “in situ” de formigó armat HA-
25/B/20/IIa de h=6cm.
CNP5- Encofrat perdut de taulell de fusta CETRIS, e=2 cm.
CNP6- Canaló ocult de xapa de zinc junta engrapada amb 
rematada de coberta amb aïllament tèrmic.
CNP7- Rematada de canaló ocult amb façana de xapa de Zinc 
de gruix 1 mm, formació de goteró, junta engrapada.

FNP1- Mur de maçoneria  de pedra de Marès en blocs de 40x80 
cm,  treballs de reparació de juntes i compacitat general.
FNP2- Doble vidre amb cambra, vidre exterior laminat 5+5, 5 
de cambra + 4 de vidre ancorat amb fusteria d’alumini negre 
composta de muntant tubular d’ancoratge estructural, perfil 
en U de suport de vidre amb silicona estructural i aboca aigües 
amb xapa d’acer galvanitzat amb formació de goteró.

R1- Sistema Knauf de trasdossat, placa Standard Knauf de 
guix laminat de e= 1,5cm, panell compacte de Llana Mineral LM 
ETICS FKD-S de knauf de e=4 cm i cambra d’aire.
R2- Paviment de parquet flotant de lamel·les, amb una capa 
superior de fusta de roure, emboetades amb adhesiu, col·lo-
cades sobre làmina d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 
mm de gruix.

ENP1- Biga superior, perfil d’acer laminat IPE-260, pintura 
intumescent EI-90. 
ENP2- Tirant, cable d’acer de 6cm de diàmetre, pintura intu-
mescent EI-90. 
ENP3- Pèndola comprimida, perfil fusiforme d’acer laminat, 
pintura intumescent EI-90.
ENP4- Tornapunta tensionada, cable d’acer de 5cm de diàme-
tre, pintura intumescent EI-90.
ENP5- Corretja, perfil T d’acer laminat IPE-140, pintura intu-
mescent EI-90.
ENP6- Nus, placa d’acer cargolada al tirant, pèndola i torna-
putna.
ENP7- Cunya, perfil d’acer laminat IPE-260, pintura intumes-
cent EI-90, soldat a la biga superior i a la placa d’anclatje. 
ENP8- Cèrcol perimetral construït “in situ” de 30x25 cm amb 
formigó HA-25/B/20/IIa amb connectors amb el mur existent 
cada 30 cm
ENP9- Biga de vora construïda “in situ” de 30x40 cm amb 
formigó HA-25/B/20/IIa amb connectors amb el mur existent 
cada 30 cm
ENP10- Forjat de llosa massissa de formigó armat, horitzon-
tal, cantell 25 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa 
ENP11- Escala espiral de formigó vist, amb llosa d’escala i 
esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de 
formigó HA-25/P/20/IIa amb una quantia aproximada de 18 
kg/m²
ENP12- Forjat sanitari, capa de compressió d’HA-25/B/20/IIa 
de 10 cm de gruix amb malla electrosoldada, Sistema Cupolex 
H50, formigó de neteja HM-20/B/20/*IIa e=10.
ENP13- Recalçament de fonamentació mitjançant l’ampliació 
per sota de la fonamentació aïllada existent, amb una nova 
fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa.
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