
SANITÁRIO

 MASCULINO

A=16,27m ²

h= 71,5 cm

h válvula = 125 cm

adequar altura da borda frontal deste mictório

para h entre 60 e 65cm (altura atual h= 71 cm)

e adequar altura eixo válvula descarga para

h=100 cm (h atual válvula = 127 cm)

abaixar bancada de h=85cm para h=80cm e substituir

o rodamão para um com mais 5 cm de altura (ficará

com 12 cm)

PLANTA BAIXA SANITÁRIO MASCULINO

Escala 1/30

trocar esta torneira por torneira em metal e com

acionamento tipo alavanca (sendo que o comando

da torneira deve estar no máximo a 50 cm da face

externa frontal do lavatório)

 barra  em inox, Ø 3cm,  com altura

da geratriz superior = 80 cm

adequar espelho instalado

em posição vertical à NBR

9050 (altura borda inferior

máx 90cm / altura borda

superior mín 180cm do piso

acabado)

Nota 1: Fazer revisão geral dos acessórios do box acessível e da área de lavatórios, de forma

que atendam a NBR 9050.

Nota 2: As bacias e assentos dos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal.

 barra vertical em inox de 70 cm

extensão, Ø 3cm,  instalada a 75 cm

do piso

tornar este mictório acessível

DETALHES VISTAS MICTÓRIO - NBR 9050

Sem escala

elevar bacia sanitária (através de

um sóculo na base da bacia - seguir

NBR 9050, item 7.7.2.1) de forma

que sua altura sem o assento fique

entre 43 e 45 cm, e sua altura com o

assento fique no máximo 46 cm

Colocar puxador horizontal (Ø 3cm /

C=45cm / h eixo= 90 cm do piso) em

inox conforme NBR 9050

barras em inox (Ø 3cm /

empunhadura máx= 8cm e mín= 4cm

/ h eixo= 75 cm do piso), conforme

NBR 9050

 folha 90 cm

colocar neste

trecho o mesmo

piso do sanitário

90x210 cm

porta em madeira com

revestimento inferior em chapa de

aço inox texturizado h=40cm (lado

interno e externo da porta)

Colocar puxador horizontal (Ø 3cm /

C=45cm / h eixo= 90 cm do piso) em

inox conforme NBR 9050

 barra  vertical em inox, Ø 3cm,  com altura = 90 cm

e comprimento mínimo = 40 cm

SANITÁRIO

FEMININO

A=16,27m ²

Nota: h atual = 42 cm (com a tampa)

abaixar bancada de h=84cm

para h=80cm e substituir o

rodamão para um com mais

4 cm de altura (ficará com 11

cm)

trocar esta torneira por torneira em metal e com

acionamento tipo alavanca (sendo que o comando

da torneira deve estar no máximo a 50 cm da face

externa frontal do lavatório)

 barra  horizontal em inox, Ø 3cm,

com altura da geratriz superior = 80

cm

adequar espelho instalado

em posição vertical à NBR

9050 (altura borda inferior

máx 90cm / altura borda

superior mín 180cm do piso

acabado)

PLANTA BAIXA SANITÁRIO FEMININO

Escala 1/30

DETALHE BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL - NBR 9050

 Sem escala

Colocar puxador horizontal (Ø 3cm /

C=45cm / h eixo= 90 cm do piso) em

inox conforme NBR 9050

barras em inox (Ø 3cm /

empunhadura máx= 8cm e mín= 4cm

/ h eixo= 75 cm do piso), conforme

NBR 9050

 folha 90 cm

90x210 cm

colocar neste

trecho o mesmo

piso do sanitário

porta em madeira com revestimento

inferior em chapa de aço inox

texturizado h=40cm (lado interno e

externo da porta).

Nota: poderá ser aproveitada a porta do

Sanitário Camarim

Colocar puxador horizontal (Ø 3cm /

C=45cm / h eixo= 90 cm do piso) em

inox conforme NBR 9050

Nota 1: Fazer revisão geral dos acessórios do box acessível e da área de lavatórios, de forma

que atendam a NBR 9050.

Nota 2: As bacias e assentos dos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal.

elevar bacia sanitária (através de

um sóculo na base da bacia - seguir

NBR 9050, item 7.7.2.1) de forma

que sua altura sem o assento fique

entre 43 e 45 cm, e sua altura com o

assento fique no máximo 46 cm

 barra  vertical em inox, Ø 3cm,  com altura = 90 cm

e comprimento mínimo = 40 cm

SANIT.

A=4,89m²

 rampar soleira

existente entre

os 2 ambientes

 adequar altura da válvula de

descarga (está com h eixo=105 cm)

e deve ficar com 100 cm
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 colocar equipamentos de

acessibilidade e adequar

localização chuveiro

PLANTA BAIXA SANITÁRIO CAMARIM

Escala 1/30

abaixar bancada de h=83,5cm para

h=80cm, relocá-la e substituir o rodamão

para um com mais 3,5 cm de altura

trocar esta torneira por torneira em metal e com

acionamento tipo alavanca (sendo que o comando

da torneira deve estar no máximo a 50 cm da face

externa frontal do lavatório)

adequar espelho instalado em posição vertical à NBR

9050 (altura borda inferior máx 90cm / altura borda

superior mín 180cm do piso acabado)

a demolir

a manter

LEGENDA

a construir

barras em inox (Ø 3cm /

empunhadura máx= 8cm e mín= 4cm

/ h eixo= 75 cm do piso), conforme

NBR 9050

Colocar puxador horizontal (Ø 3cm /

C=45cm / h eixo= 90 cm do piso) em

inox conforme NBR 9050

esta porta deverá ser trocada por uma de vão livre de 90

cm, em veneziana não perfurada de alumínio cor natural

e receber revestimento inferior em chapa de aço inox

texturizado h=40cm (lado interno e externo da porta)

Nota: a porta atualmente existente poderá ser

reaproveitada no Sanitário Feminino

DETALHE CHUVEIRO ACESSÍVEL - NBR 9050

 Sem escala

 relocar chuveiro locando de acordo

com a NBR 9050

Nota 1: Fazer revisão geral dos acessórios do box acessível e da área de lavatórios, de forma que atendam a NBR 9050.

Nota 2: As bacias e assentos dos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal.

elevar bacia sanitária (através de

um sóculo na base da bacia - seguir

NBR 9050, item 7.7.2.1) de forma

que sua altura sem o assento fique

entre 43 e 45 cm, e sua altura com o

assento fique no máximo 46 cm

 barra  em inox, Ø 3cm,  com altura

da geratriz superior = 80 cm

 barra  vertical em inox, Ø 3cm,  com

altura = 90 cm e comprimento

mínimo = 40 cm

 criar espaço para troca de

roupas na posição deitada,

conforme NBR 9050.

Forro de gesso com pintura

branco neve/ Paredes de

gesso com pintura acrílica

lavável branco gelo

ESPAÇO P/ VESTIR

A=3,50m²

fazer base em alvenaria /

revestimento em pintura epóxi

cor branca e tampo em granito

verde ubatuba (h final= 46 cm)

espelho (h = 150cm,

instalar a 30 cm do piso)

cabide (h = 80 a 120 cm)

 barras em inox, Ø 3cm,  com

altura eixo = 75 cm

PALCO

SANITÁRIO

FEMININO

FOYER

+ 080
+ 080

+000

CIRCULAÇÃO

LAJE MACIÇA  EM CONCRETO

APARENTE , SEM IRREGULARIDADE

DE FORMA ,LIXADO E RESINADO

FORRO ACÚSTICO ACOMPANHANDO

INCLINAÇĂO DA COBERTURA PARA

ACOMODAÇĂO DE REFLETORES DE PALCO.

VER PROJETO DE ACÚSTICA

TRELIÇA METÁLICA PARA SUPORTE

 DE REFLETORES NA PLATÉIA.

TRELIÇA METÁLICA COM

TELHA SANDUÍCHE PUR

TRELIÇA METÁLICA PARA SUPORTE

 DE REFLETORES NO PALCO (ENTRE VIGAS).

CIRCULAÇÃO

FORRO DE GESSO

COLCHÃO DE AR

+ 087,5
+ 087,5

+ 087,5
+ 087,5

COXIA

+ 080

ESPAÇO P/

VESTIR

FORRO DE GESSO ACARTONADO TABICADO

PILARES EM CONCRETO APARENTE COM

E RESINADO.

LAJE MACIÇA EM CONCRETO

APARENTE , SEM IRREGULARIDADE

DE FORMA ,LIXADO E RESINADO

ARRIMO  REVESTIDO COM CORTES

IRREGULARES DE PEDRA GOIÁS

(PIRENÓPOLIS) OU TAPIOCANGA.

DETALHES PORTAS SANITÁRIOS - NBR 9050

DETALHES ESPAÇO DE VESTIR - NBR 9050

DETALHES SANITÁRIO MASCULINO

ÁREA TERRENO: 2.300 hectares

CONTEÚDO:

DATA: NOVEMBRO DE 2015

ÁREA CONSTRUÇÃO: 595,29 m²

ESCALA: ver nos desenhos

DESENHO:IFB

PROJETO DE ARQUITETURA - MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA
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PRANCHA

AUTOR DO PROJETO:

SETOR:  ZONA RURAL DE PLANALTINA

ENDEREÇO:  RODOVIA DF-128, Km 21, CEP: 73.380-900

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

 ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

AUDITÓRIO - CAMPUS PLANALTINA

CORTE BB'

FACHADA NORTE

DETALHES SANITÁRIO FEMININO

DETALHES SANITÁRIO CAMARIM

FACHADA LESTE

DETALHES PORTAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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