MANUA L DE L I M P E ZA, U SO , M A NU TENÇÃO E GARANTI A DAS ES QUADRI AS .

MANUAL DE LIMPEZA, USO, MANUTENÇÃO
E GARANTIA DAS ESQUADRIAS.

Os procedimentos descritos
neste manual, foram elaborados com
o conhecimento adquirido através da
Alumasa e de seus fornecedores, para que
seus produtos possam atingir a Vida Útil
de Projeto (VUP) mínima exigida pela
NBR 15.575:2013.
A VUP para esquadrias (portas
e janelas) exigida pela norma é de no
mínimo 20 anos, e para isso é necessário
que o usuário das esquadrias siga as
orientações descritas neste documento.
Conforme descrito na Tabela C.6 do
Anexo C da NBR 15.575-1:2013.
Este documento deve ser lido
por todos os usuários das esquadrias da
habitação, informando seus manuseios e

2

cuidados com segurança.
A Alumasa se reserva ao direito
de realizar a qualquer momento, sem
aviso prévio, alterações no conteúdo
deste documento.
Durante
a
instalação
das
esquadrias é de extrema importância
o cuidado, para que não haja contato
das esquadrias (exceto nas faces de
contato com a alvenaria) com cimento,
argamassa, massa de reboco e resíduos
destes materiais, para que os mesmos
não danifiquem a esquadria.
Siga atentamente as instruções
abaixo para que suas esquadrias sempre
estejam em perfeito funcionamento.
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1 LIMPEZA

A utilização de objetos cortantes e/ou perfurantes pode danificar as esquadrias e
também retirar a sua vedação.
Limpeza em locais de difícil acesso devem ser feitas com pincéis de cerdas macias.
Os trilhos das janelas e portas de correr, devem ser limpos constantemente, para
evitar acúmulo de sujeira, dificultando a abertura e fechamento da mesma. Além de forçar
a troca precoce das roldanas e guias.
A limpeza das esquadrias deve ser feita apenas com um pano macio (Figura 01-a)
ou uma esponja com o seu lado macio (Figura 01-b). Pode-se usar uma solução de água
e detergente neutro a 5%. A limpeza inclui os perfis, guarnições e escovas. O período é
conforme indicação abaixo:

(a)

(b)
Figura 01
(a) pano macio; (b) lado macio da esponja.
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PERIODICIDADE

AMBIENTE TÍPICO

ACABAMENTO PINTADO

ACABAMENTO ANODIZADO

Urbano / Rural

12 meses

18 meses

Litorâneo

3 meses

12 meses

Industrial / Marítimo

3 meses

6 meses

Atenção!
Em hipótese alguma utilizar saponáceos, esponjas de aço ou qualquer material
abrasivo na limpeza.
Não utilizar produtos alcalinos ou ácidos, pois podem manchar a anodização ou a
pintura.

Cuidado!
Ao limpar fachadas de pastilhas ou concreto e limpar os pisos com ácidos
(clorídrico, fluorídrico e derivados), estes agridem as esquadrias causando manchas em
esquadrias anodizadas e podendo até descascar esquadrias pintadas. Deve-se ter cuidado
para não respingar nas esquadrias, caso isso ocorra, deve ser rapidamente limpo com água
corrente.
Uso de vaselinas, removedores, thinner e outros, pode acumular poeira ao longo do
tempo, que podem se tornar abrasivas. Também podem ressecar os plásticos dos acessórios
e as guarnições, perdendo assim suas ações vedantes.
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2 USO

Jamais utilize partes das esquadrias para a sustentação de andaimes, roldadas para
elevar cargas, nem mecanismos para limpeza exterior pois poderão danificar as esquadrias.
Não apoie escadas ou outros objetos na sua superfície.
De forma alguma deve se colocar cunhas de madeira ou qualquer outro obstáculo
para impedir que se abram.
Ao fechar a esquadria verificar o posicionamento dos fechos, para que não sejam
danificados.
Atenção!
Em alguns casos, em diferentes circunstâncias climáticas, poderá eventualmente
formar-se condensação de água nos vidros no interior da casa, sobretudo nas zonas com
maior grau de umidade (banheiros, cozinha e quartos). Para evitar o aparecimento deste
fenômeno é necessário ventilar a casa corretamente.
Cuidado!
Evitar batimentos violentos ao abrir/fechar as esquadrias, já que podem causar
desajustes nas esquadrias, e manipular com prudência os elementos de fecho.
As janelas e portas de correr oferecem menos risco em relação a ventos fortes.
Porém, quando não totalmente travadas ou na posição semiaberta, a resistência do conjunto
fica comprometida.
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Figura 02
Fecho da janela de correr – posição fechado – fechar a esquadria com ele nesta posição pode danificá-lo.

Figura 03
Fecho da janela Maxim-ar – posição fechado – deixar este fecho nesta posição quando a esquadria estiver
aberta e fechá-la pode danificá-lo.
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3 MANUTENÇÃO

As esquadrias devem ser vedadas externamente com a aplicação de PU (poliuretano)
em todo o seu contorno, quando instaladas. Esta vedação deve ser avaliada anualmente, e
caso haja rompimento da mesma, esta deve ser refeita por pessoal especializado.

3.1 – JANELAS MAXIM-AR
Janelas com limitador de abertura
(dispositivo que não permite abertura a 90º),
dificulta a limpeza da esquadria. Para alterar este
dispositivo, chame um técnico especializado.
Os braços atuais são dotados de freios
que podem ser regulados através de um parafuso
ou dispositivo próprio. A Alumasa, por ocasião
da revisão final de entrega, faz o ajuste do
freio. Porém, devido a variação de temperatura
e a ação do tempo, este dispositivo poderá
desregular e perder sua capacidade de controlar
a pressão de abertura da janela. Para saber se o
freio está regulado, basta abrir a janela até um
ponto intermediário (30°), ela deve permanecer
parada e oferecer certa resistência a qualquer
movimento espontâneo. Estará desregulado se a
manobra de abrir e fechar for feita com alguma
dificuldade ou se a folha não permanecer aberta
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Figura 01
Janela Maxim-ar

no ponto desejado. Em caso de desregulagem do freio ao longo do tempo contrate uma
pessoa especializada.
Atenção!
Nunca aplique qualquer lubrificante nos braços articulados.
Cuidado!
Este tipo de janela pode ser mantida com pequena abertura em caso de chuvas
moderadas, porém em caso de ventos fortes, deverá ser fechada e travada. Pois pode sofrer
danos irreparáveis em seus mecanismos, podendo até arrancar a folha e causar danos as
pessoas e/ou materiais.

3.2 – PORTAS E JANELAS DE CORRER

(a)
Figura 02
(a) Janela de Correr; (b) Porta de Correr.

(b)

Os drenos e saídas d`água (figura 03) devem ser mantidos limpos e desobstruídos
para que não haja vazamento e borbulhamento para o lado interno do imóvel.

Figura 03
Drenos e saídas d`água.
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As roldanas e guias, são em sua maioria de nylon e trabalham sobre uma superfície
lisa, logo não precisam de lubrificantes, que pode prejudicar seu desempenho. Roldanas
e dobradiças, com e sem rolamentos, possuem rolamentos lacrados, sem necessidade de
lubrificação.
Os rolamentos são blindados e/ou de nylon, não necessitando de qualquer cuidado
especial.

3.2.1 – PERSIANA INTEGRADA
Para a limpeza externa das persianas, deve-se retirar a tampa da caixa pelo lado
interno do imóvel. Em seguida limpe as palhetas, sempre no sentido vertical, com pano
macio ou o lado macio da esponja, com uma solução de água e detergente neutro a 5%.
Este mesmo procedimento serve, para esquadrias com recolhedor motorizado ou
manual (com fita).
Atenção!
A Limpeza deve ocorrer periodicamente, a cada 2 meses.

Retire a vedação

Desencaixe a tampa
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Figura 04
Manutenção da Janela Integrada.

4 CUIDADOS

Quando realizar qualquer tipo de pintura, seja com tinta a óleo, látex ou cal, as
esquadrias devem ser protegidas com fitas adesivas de PVC e remover imediatamente após
a pintura.
Caso haja contato da tinta com a esquadria limpar imediatamente enquanto “fresca”
com pano seco e posteriormente com pano umedecido em solução de água e detergente
neutro a 5%.
Atenção!
Nunca utilize espátulas e/ou esponja de aço para remover tinta seca. Pode arrancar
a tinta e perder a camada protetora da esquadria.
Cuidado!
Fita crepe pode manchar as esquadrias.
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5 GARANTIAS

Pelo prazo de 90 dias para todo e qualquer vício ou defeito aparente ou que não
estejam em conformidade com o projeto.
As esquadrias possuem 5 anos de garantia, contados a partir da emissão da nota
fiscal, desde que mantidos os cuidados de limpezas e manutenções, citados neste manual.
Esta garantia é complementar a garantia legal de 90 dias.
Nota: CDC, Art. 50. A garantia contratual é complementar a legal e será conferida mediante
termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de
maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que
pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido
pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do
produto em linguagem didática, com ilustrações.

A pintura das esquadrias possui uma garantia de 10 anos, com perda de brilho
entre 5 a 10%, após este período.
Nas esquadrias com persiana integrada, as persianas possuem 1 ano de garantia,
desde que seja feito a limpeza informada neste manual.
Borrachas, escovas, articulações, fechos, roldanas e braços articuláveis, assim
como o vedante (PU) aplicado na esquadria estão cobertos por 2 anos de garantia.
Em caso de fazer valer este Termo de Garantia, é necessário que o fabricante seja
comunicado imediatamente a constatação da irregularidade.
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SITUAÇÕES DA PERDA DE GARANTIA:
Produtos instalados a uma distância inferior a 1.000 m de fontes poluidoras, como
instalações químicas que utilizam solventes orgânicos e derivados de óleo, apresentando
vapores ácidos não declarados.
Falta de cuidado no manuseio ou fenômenos estranhos (impactos, explosões,
incêndios, etc), além de danos causados ao acabamento ou produtos por acidentes
mecânicos.
Falta de manutenção e limpeza conforme indicadas neste manual.
Os vidros quebrados que podem ser percebidos ao manusear a esquadria ainda
embalada devem ser notificados no canhoto da nota fiscal ao receber a esquadria.
Vidros trincados, que não percebidos no ato da entrega, serão relacionados e
trocados pelo técnico ao fazer a revisão da esquadria.
Caso seja constatado que o vidro foi quebrado na obra, a responsabilidade de troca
passa a ser do cliente e não mais da ALUMASA.
Caso o cliente tenha optado por efetuar a troca dos vidros antes de obter a devida
autorização da ALUMASA, o mesmo não será ressarcido dos valores pagos pelos vidros,
nem pelo serviço de troca.
Os vidros avariados que não estiverem notificados no canhoto da nota fiscal serão
considerados como quebrados na obra e a responsabilidade de troca será do cliente.
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