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Detalls constructius
E 1:10

V. CONSTRUCCIÓ I SERVEIS

Detalls constructius d’altres seccions de l’edifici

Llegenda

Detall 1

Detall del caraner de la coberta de policarbonat practicable (en secció)

Detall 2

Detall 3

Detall 4

Detall del canaló coberta de policarbonat (en secció)

Detall de la unió de la nova estructura amb la pilastra existent (detall en planta)

ESTRUCTURA
E01_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat del tipus PT3 (10x10x0.03).
E02_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat del tipus BT2 (10x25x0.03). 
E03_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat del tipus BTT2 de secció variable (12.5x25a30x0.08).
E04_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat que sustenta el voladís (12.5x25x0.08).
E05_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat del tipus BTT1 (12.5x25x0.08).
E06_Corretja metàl•lica de la nova coberta perfil IPE 120.
E07_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat (10x10x0.03). Mateixa peça que PT3 però utilitzada en coberta.
E08_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat (10x10x0.03). Mateixa peça que PT3 però utilitzada en coberta.
E09_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat del tipus PT2 (12.5x10x0.05)
E10_Perfil metàl•lic d’acer galvanitzat (10x10x0.05) reblerta de Grout (morter d’alta resistència)
E11_Barra Diwidag ubicada a l’interior de la peça E10 per a l’empresillat de la pilastra.
E12_Pilastra de maó existent (dimensions de la base 70x50).
E13_Mur de maó existent de 30 cm de gruix. 

FORJAT
F01_Xapa grecada del tipus COFRAPLUS 77 d’1mm de gruix.
F02_Capa de formigó de densitat (2400kg/m3) de gruix total de forjat 16 cm.
F03_Armadura de forjat, rodons diàmetre 9mm.
F04_Peça metàl•lica plegada en “C” com a remat del forjat col•laborant.

COBERTA
C01_Xapa de zinc  de 2mm de gruix com a acabat final de coberta.  
C02_Capa separadora nodular (“huevera”) de polietilé. També suport de les fixacions del zinc. 
C03_Plafó de fusta de 2cm de gruix base del zinc. 
C04_Rastrells de fusta de 5x5cm, estructura de la coberta. Genera una petita cambra d’aire.

C05_Rastrells de fusta de 5x5cm, estructura de la coberta.Col•locats perpendiculars als anteriors. 
C06_Aïllament tèrmic de llana de roca. Conductivitat tèrmica 0.035w/mk. Gruix 13 cm.
C07_Vel negre flexible. S’adapta a la forma de la seva base (CO8). Evita la caiguda de pols i brutícia a l’interior. 
C08_Xapa metàl•lica grecada d’1mm de gruix, perforada per a millorar l’acústica, combinada amb l’aïllant. 
C09_Canal exterior de xapa plegada galvanitzada de gruix 2mm. (9x6cm)
C10_Finestra zenital abatible de cremallera tipus INVERCA per a coberta de capella tipus H5.
C11_Pantalla mixta d’assombreig/tèrmica ignifuga de material agrotèxtil (fibres de polipropilè, cànem i espart) 
extensible. Protecció solar de la coberta, automatitzada i de control a distància. 
C12_Remat de carener format per xapa galvanitzada plegada. 
C13_Placa de policarbonat cel•lular amb protecció U.V de 18mm gruix. Extrems termosegellats i perfils de suport 
d’alumini fixat amb el sistema DanPal. 
C14_Banda de neoprè per assegurar l’estanquitat. 
C15_Canal exterior de xapa plegada galvanitzada de gruix 2mm. (27x10cm)
C16_Remat de coronament format per xapa galvanitzada plegada. 
C17_Aïllament tèrmic de llana de roca. Conductivitat tèrmica 0.035w/mk. Gruix 10 cm.

FAÇANA
FA01_Finestra lateral abatible de tipus INVERCA ref H12. 
FA02_Pany fix de la finestra format per un perfil tubular metàl•lic de 3mm de gruix (5x10cm)  
FA03_ Pantalla mixta d’assombreig/tèrmica ignifuga de material agrotèxtil (fibres de polipropilè, cànem i espart) 
desplegable. Protecció solar de la coberta, automatitzada i de control a distància. 
FA04_Perfil en “L” d’acer galvanitzat de 90x50x3mm, suport del paviment de relliga.
FA05_Paviment de rellliga d’acer galvanitzat tipus EUROTRAMEX ref. M12 o similar. 
FA06_Canal hidropònic de 20x25cm 
FA07_Cable d’acer de 2,4 cm diàmetre subjectat de pilar a pilar, com barana de la passarel•la de relliga. 
FA08_Perfil en “L” d’acer galvanitzat de 20x15x3mm, suport del canal hidropònic

PAVIMENTS
P01_Làmina separadora geotèxtil de polipropilè amb un pes mínim de 150 gr/m2, no adherida.
P02_Aïllament tèrmic de llana de roca. Conductivitat tèrmica 0.035w/mk. Gruix 4 cm. 
P03_Tubs terra radiant de polietilé de diàmetre 2cm. 
P04_Morter del terra radiant. Gruix  total de la capa 4cm. 
P05_Acabat final. Morter d’autonivellació de gruix 8mm.
P06_Peça de fusta de 8x9 cm com remat de les capes terra radiant.
P07_Perfil metàl•lic d’alumini lacat en “L” com a sócol de paviment. Tapa la peça P06. 
P08_Subbase del paviment exterior. Formació de pendent. 
P09_Base del paviment exterior. Drenant. 
P10_Paviment de formigó com a acabat exterior. Tintat color beige o similar. 

CONTACTE AMB EL TERRENY
T01_Sabata existent de formigó reforçada i ampliada amb formigó
T02_Micropilot de 14cm de diàmetre com a reforç de la cimentació existent. 
T03_Capa de tot-U (barreja d’àrids i sorra sense garbellar) de 30cm de gruix per on té lloc el 
pas d’algunes instal•lacions.
T04_Capa de grava de 22 cm de gruix . 
T05_Làmina separadora geotèxtil de polipropilè amb un pes mínim de 150 gr/m2, no adherida.
T06_Làmina impermeable de betum polimèric amb plastómers APP de FP 3kg/m2, no adherida.
T07_Aïllament tèrmic de llana de roca. Conductivitat tèrmica 0.035w/mk. Gruix 5 cm.
T08_Solera de formigó de densitat (2400kg/m3) de gruix total 17cm. 


