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N

42
25

45.3°

CLT 80mm (20-40-20mm) (cara
exposada fusta vista). U=1.27
W/(m2k)

Llana de Roca 80mm (densitat 50)

DIVISORIA ENTRE CAIXES
CLT-MIX 240 PI estructural

Entramat de fusta de pi massis
80x60mm

CLT 80mm (interior fusta vista).
U=1.27 W/(m2k)

TROBADA DIVISORIES
FORJAT EXISTENT NAU

TROBADA ENTRE FORJAT I DIVISORIA + UNIÓ ENTRE
PANELLS DE FORJAT

FOC DB-SI 6

Tabla 3.1
Resistencia al foc suficient dels elements estructurals

Residencial públic i Administratiu <15m = R60
Pública concurencia <15m = R90

Resistencia al foc de cada element que conforma les caixes:
Anex E (si no indica el contrari el coeficient parcial de resistencia en
situació d'incendi = 1)

Tabla E.1.
 Velocitat de carbonizació nominal de cálcul de fustes sense protecció

Profunditat de carbonització = (velocitat de carbonització nominal x temps
d'exposicó al foc) +7mm
79mm/90min = (0,8mm/min x 90min) + 7mm

CLT mix 240
capa exposada al foc = CLT 80 = 80mm > 79mm
estructura interior = 80mm
estructura restant despres de cremar durant 90 minuts = 81mm OK

Caixes de fusta autoportants de CLT mix.
Al estar en un edifici existents les caixes es construirant in-situ. Gracies al
ascensor industrials dels quals disposa la nau no serà necessari l'utilització
de maquines que pujin les peces per façana. Les peces tenen les dimensions
per se manipulades manualment un cop dins la nau.

esquadra 125 x 50 x 70 x 2

TROBADA PARET INTERIOR
FORJAT EXISTENT NAU

 FORJAT ZONES
HUMIDES

 FORJAT ZONES
SEQUES

perfil en U

CLT 60mm(20-20-20mm) (fusta vista)

Fusta vista 150mm

cinta impermeabilitzant
d'elevada resistencia mecànica
fixació per expansió


