
WC MASC.

S 

Saboneteira

Espelho

120x60x112,5cm

Mármore branco

h=82,5cm

Faltando puxadores

inferiores

S/puxadores

Vidro inferior trincado

H válvula= 109cm

H válvula= 112cm

Registro h= 112cm

Mármore branco

h=179cm

Laminado branco

Laminado branco

Registro

h= 169cm

Válvula mictório

 h= 125cm

Parede revestida

em  fórmica branca

Piso vinílico

Forro metálico

-1,5cm

Pé-direito H= 2,19m

 A porta está retirada,

mas está no ambiente

Mictório h=66cm

Mictório h=66cm

Porta com revestimento

em fórmica branca na

face interna e verde na

face externa

Parede revestida

em  fórmica verde

Piso vinílico

Forro metálico

Escala:  1:25

Planta - Diagnóstico/Situação atual - W.C masculino

Shaft

Escala:  1:25

Planta - Construir e demolir - W.C masculino

Shaft

a demolir

a manter

LEGENDA

a construir

Escala:  1:25

Planta - Modificação - W.C masculino

Shaft

00

Divisórias e portas em vidro

serigrafado branco h=180cm

Instalar todas as válvulas de descarga com

altura do eixo ao piso =1m (Altura máxima)

H mictório=60-65cm

H válvula=100cm

 Barra vertical em inox, comprimento

mínimo 70 cm, Ø 3cm, empunhadura=

5cm,  instalada a 75 cm do piso

Divisória 40x120cm em vidro

serigrafado na cor branca

h inferior em relação ao piso = 30cm

Porta papel higiênico interfolhas

h=1m (do piso à face inferior)

Bacia sanitária convencional Duna,

cor branca, Referência: P.7.17,

Deca ou similar (a ser aprovada pela

fiscalização)

Bancada em granito preto

São Gabriel h=80cm (ponto

mais alto)/ rodamão h=10cm

Espelho 210x90cm

h em relação à bancada =10cm

Instalar porta com acabamento

em laminado amadeirado (no

mesmo padrão das divisórias)

Instalar porta com acabamento

em laminado amadeirado (no

mesmo padrão das divisórias)

Dispenser para sabonete líquido

e porta papel toalha, instalar a 1m

de altura (do piso à face inferior)

Acabamento em

divisória amadeirada

Torneira com sensor e hidrogeradora,

Decalux, referência: 1186.C.SLX.HG,

Deca ou similar (a ser aprovada pela

fiscalização)

Cuba de embutir em louça branca

48x35,5cm, Referência: L.375.17,

Deca ou similar a ser aprovada

pela fiscalização)

Finalizado

A=8,73m²

WC MASC.

-1,5cm

A=8,73m²

WC MASC.

-1,5cm

A=8,73m²

Escala:  1:25

Corte AA - W.C Masc.

Bancada em granito preto

São Gabriel h=80cm (ponto

mais alto)/ rodamão h=10cm

Torneira com sensor e hidrogeradora,

Decalux, referência: 1186.C.SLX.HG,

Deca ou similar (a ser aprovada pela

fiscalização)

Cuba de embutir em louça branca

48x35,5cm, Referência: L.375.17,

Deca ou similar a ser aprovada

pela fiscalização)

-1,5cm

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Espelho 4mm

Sem moldura

Dispenser para sabonete líquido

e porta papel toalha, instalar a 1m

de altura (do piso à face inferior)

Instalar soleira inclinada

Bancada em granito preto

São Gabriel h=80cm (ponto

mais alto)/ rodamão h=10cm

Torneira com sensor e hidrogeradora,

Decalux, referência: 1186.C.SLX.HG,

Deca ou similar (a ser aprovada pela

fiscalização)

Cuba de embutir em louça branca

48x35,5cm, Referência: L.375.17,

Deca ou similar a ser aprovada

pela fiscalização)

Bacia sanitária convencional Duna,

cor branca, Referência: P.7.17,

Deca ou similar (a ser aprovada pela

fiscalização)

Divisórias em vidro

serigrafado branco h=180cm

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Escala:  1:25

Corte BB - W.C Masc.

-1,5cm

Escala:  1:25

Corte CC - W.C Masc.

Bacia sanitária convencional Duna,

cor branca, Referência: P.7.17,

Deca ou similar (a ser aprovada pela

fiscalização)

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Divisórias em vidro

serigrafado branco h=180cm

Divisória 40x120cm em vidro

serigrafado na cor branca

h inferior em relação ao piso = 30cm

Bancada em granito preto

São Gabriel h=80cm (ponto

mais alto)/ rodamão h=10cm

Espelho 4mm

Sem moldura

Torneira com sensor e hidrogeradora,

Decalux, referência: 1186.C.SLX.HG, Deca

ou similar (a ser aprovada pela fiscalização)

Cuba de embutir em louça branca

48x35,5cm, Referência: L.375.17,

Deca ou similar a ser aprovada

pela fiscalização)

-1,5cm

Escala:  1:25

Corte DD - W.C Masc.

-1,5cm

00

Barra vertical em inox, comprimento

mínimo 70 cm, Ø 3cm, empunhadura=

5cm,  instalada a 75 cm do piso

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

Divisória 40x120cm em vidro

serigrafado na cor branca

h inferior em relação ao piso = 30cm

mictório acessível, em louça

cor branca / barras e válvula

de descarga em inox

Divisórias e portas em vidro

serigrafado branco h=180cm

BACIA SANITÁRIA WC PNE

CUBA WC PNE CUBA WC FEMININO E MASCULINO

TORNEIRAS WC FEMININO E MASCULINOTORNEIRA / FILTRO COPA

Obs: Os acabamentos especificados em projeto poderão ser substituidos por equivalentes, com o mesmo padrão de qualidade (a ser aprovado pela fiscalização).

BACIA SANITÁRIA WCs COMUNS

REFERÊNCIAS

AUTOR DO PROJETO:

SETOR: ASA SUL

ENDEREÇO:  SAS - SETOR DE AUTARQUIAS SUL, BLOCO E, QD. 2, EDIFÍCIO DA SIDERBRÁS, BRASÍLIA - DF, CEP: 70.070-906

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

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

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

RESP. TÉCNICO:

CONTEÚDO:

4/6

PRANCHA

ESCALA: indicada nos desenhos
DESENHO: IFB

ÁREA TERRENO: -

DATA: Outubro 2018

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

REITORIA - PROJETO DE ARQUITETURA - MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

ÁREA CONSTRUÍDA ENVOLVIDA NA ADEQUAÇÃO: 1.006,10 m²

ÁREA CONSTRUÍDA

4º Pavimento:       503,05 m²

7º Pavimento:       503,05 m²

Total:                  1.006,10 m²

DETALHE - W.C MASCULINO


