
campusprofessional

  Escola Sert COAC  · Més Informació a www.arquitectes.cat/escolasert   Contacte: infosert@coac.net  ·  T. 93 306 78 44

10.45 a 11.30 h
MÀXIMA LLUM NATURAL, MÍNIM CONSUM ENERGÈTIC.
La façana dinàmica Somfy és el primer control energètic de l’edifi ci que millora el confort 
lumínic i tèrmic dels usuaris a l’incrementar la il·luminació natural reduint el consum 
de llum artifi cial i la climatització. S’explicaran sistemes de control solar automàtic, la 
transmitància lumínica i tèrmica i els consums energètics.

11.45 a 12.30 h
REHABILITACIÓ DE COBERTES I TERRASSES. SISTEMA DRY80.
S’explicaran les característiques tècniques, instal·lació, solucions constructives i punts 
singulars del sistema DRY80 d’impermeabilització de cobertes i terrasses, que permet la 
seva instal·lació sobre paviment ceràmic ja existent i superfícies de ciment i formigó. 

Dijous 26.10.2017 de 10.00 a 15.00 h a Plaça Nova 5, Barcelona, l’Escola Sert et convida a una jornada de conferències tècniques 
de diverses temàtiques vinculades a la rehabilitació. Es tracta d’una trobada entre professionals i empreses, on es presentaran les darreres 
novetats en el camp de la rehabilitació, especialment aquelles solucions destinades als projectes de l’àmbit residencial i terciari, amb 
l’objectiu de reduir el consum energètic, garantir el confort ambiental dels espais i produir estalvi econòmic. 

Jornada monogràfi ca Rehabilitació

13.15 h
Demostracions de productes i sistemes a l’espai expositiu de l’Espai Picasso 
del COAC, a càrrec de les empreses participants. S’exposaran elements i materials 
especialment dissenyats per aconseguir les millors prestacions en les obres de 
rehabilitació. Un lloc de trobada entre l’arquitecte i l’empresa on intercanviar experiències 
i fer consultes als tècnics experts.

10.00 a 10.45 h
AÏLLAR, CONTROLAR I ASSEGURAR ESPAIS AMB ACER I ALUMINI.
A través de casos pràctics, es mostraran sistemes d’acer i alumini que incorporen atributs 
que ajuden a aconseguir una major efi ciència energètica, autogestió dels accessos 
mitjançant seguretat anticipada i un major confort amb el control de subministraments. 

14.00 h
Espai de networking empreses-assistents (amb càtering, gentilesa de les empreses 
participants).

12.30 a 13.15 h
HUMITATS MÉS FREQÜENTS.
Les humitats provoquen patologies en els edifi cis que poden arribar a tenir 
conseqüències irreversibles en els fonaments i en l’estructura de l’edifi ci. Des 
de diferents punts de vista, s’explicaran les patologies més importants, la seva 
procedència i possibles solucions defi nitives.

Pausa-cafè


