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Tractament d'esquerdes estructurals en pilars i jàsseres de formigó

- recobriment amb una nova estructura metàl.lica
- nova cimentació en el cas de que fos necesari

Perdua de secció en pilars i murs de maò i formigó

- En el cas que la perdua de material deixès vista l'armat, aquest s'eliminara amb paper de vidre, i s'eliminarà tota resta d'òxid
avans de res.
-Recobrirem la secció faltant amb formigó d'àrid reciclat protegint així l'armat i la part interna de la secció.

Tractament d'esquerdes estructurals en murs d'obra de maò

Aquestes esquerdes, al afectar a l'estructura s'hauran d'estavilitzar en primer cas. Netejarem l'interior de
l'esquerda, procedirem a l'utilització de grapes cada 50 cm per evitar l'expansió de l'esquerda. Un cop
col.locades les grapes s'omplira l'esquerda amb formigó estructural. S'haurà de procedir a l'instal.lació de
testimonis per controlar que l'esquerda s'ha estavilitzat.

Impermeavilització forjat pb amb pilar

-Utilitzarem l'aïllament tèrmic com a capa de pendents pensant en una futura ocupació de la
planta soterrani.
-S'eleva la làmina impermeable 40 cm al voltant del pilar per sobre la cota de la planta baixa

Tractament de la solera  Soterrani

es genra una nova solera per evitrar el contacte directe amb el terreny per evitar humitats per capilaritat.
Es genera una graderia amb la nova solera per evitar perjudicar interferir en el bulb de pressió dels pous de cimentació de l'estructura existent

Introducció d'una passera de servei entre l'estructura porticada

Pasera de relliga metalica colocada entre l'estructura porticada de formigó existent anclada la part superior de
les jàsseres

Canalització d'aigües pluvials

Canaló de recollida d'aigües format per un calax de formigó prefabircat amb
fondaria de 88 cm (cantó de forjat), amb una capa de formigó de pendents.
Subjectat amb un perfil laminar en L al cantell del forjat existent i rematat amb
una relliga metàlica per evitar l'obstrucció del canaló.

Introducció d'una passera d'accés

Passera d'accés directe des del camí a la planta baixa de Saint Peter's mitjanzant una estructura
mètalica amb fojat colaborant.

Il.luminació de la planta Baixa

Punt de llum situat a 15cm de la base del pilar i orientat a la jàssera amb un angle de 60º
respecte la vertical

Model: ERCO Uplight 220V-240V/50Hz

làmina impermeable

aïllament tèrmic com a capa de pendentscapa geotextil

panot de 20x10x6  amb junta seca

làmina geotextil
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Casetons alleugerants perduts CAVITI (h=40cm)

Capa d'anivellament

armat de repartiment

solera de formigó

aïllament tèrmic rígid de poliestiré
extruït e=10cm

formigó pulit

Barana

Formada per perfils tubulars d'acer inoxidable lacats en vermell RAL 4002 i amb placa d'anclatge
al forjat de 10x10 cm situada sota el pavimentAlbert Casas Alvarez

el Bosc de Kilmahew
Residencia i centre de creació d'arts paissatgístiques a l'antic Seminari de Saint Peter's


