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A Alumasa é referência nacional nas soluções em Alumínio e 
Plástico. Tem no DNA o comprometimento da equipe na evolução 
contínua da tecnologia.

DESDE 1988.

MA IS  DE  30  ANO S  DE  MERCADO .

2 



A qualidade de nossos processos garante produtos de 

excelência e o respeito pelas pessoas faz de nossa fábrica 

um ambiente de satisfação para clientes e profissionais. 

Possuímos as mais prestigiadas certificações do mercado e 

nossos mais de 50 mil metros quadrados comportam 

uma capacidade produtiva para atender empresas de relevo 

nacional e internacional.

Investimos constantemente no desenvolvimento de 

nossos produtos, por isso utilizamos matéria-
prima de qualidade, maquinário 
moderno e profissionais altamente 
qualificados, tendo como objetivo oferecer às 

pessoas, de forma sustentável, o que existe de melhor 

em produtos derivados de alumínio e plástico.
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MAIS DE 50.000 M 2 

DE ÁREA PRODUTIVA

Administrativo

Escadas

Esquadrias
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Uma das maiores indústrias 
de alumínio do Brasil.

Refusão
Extrusão

Pintura

Plásticos

Almoxarifado
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ISO 9001
Nossos setores de refusão, extrusão e montagem 
de escadas possuem a certifi cação que garante 
uma gestão de qualidade.

ATENDIMENTO NACIONAL 
E INTERNACIONAL
Atendemos os segmentos de varejo, indústria e construção civil em 
24 estados do Brasil. Nossos produtos também estão presentes em 
países da América Latina como Argentina, Uruguai e Paraguai.

4 Países da 
América Latina24 Estados 

do Brasil

MAQUINÁRIO MODERNO
Investimos pesado em tecnologia, pois sabemos da 
responsabilidade em produzir para grandes clientes que exigem 
produtos de excelência.

PPAP - Programa de Aprovação de Peça
de Produção
É um programa dos setores de refusão e extrusão que estabelece 
padrões entre a empresa e seus fornecedores de peças e 
componentes, bem como padronização de processos de produção. 

Utilizamos este programa para garantir a melhoria no controle de 
qualidade de seus processos, tornando um fator diferencial dos 
nossos produtos.
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Entenda como funcionam os nossos processos:

TODOS OS PROCESSOS SÃO INTERNOS, PROPORCIONANDO 
MAIS AUTONOMIA, CONTROLE DE QUALIDADE, AGILIDADE DE 
PRODUÇÃO E ENTREGA.

‘PARA ATENDER NOSSOS CLIENTES COM O MÁXIMO DE AUTONOMIA!

Plástico

Caixa de descarga,  Boias e 
Assentos Sanitários

Mangueiras e Engates 
Flexíveis

Pés e bases para escadas e Mecanismos 
internos da caixa de descarga

Moldagem por Sopro Extrusão Moldagem por Injeção

Pr
oc

es
so

s
Pr

od
ut

os

Capacidade de produção: mais de 200.000 itens plásticos/mês

Alumínio

Refusão
Onde o alumínio passa do 

estado líquido para o sólido na 
forma de tarugos

Compressão da matéria-prima 
contra uma matriz resfriada para 

assumir uma nova forma

Processo de 
acabamento dos perfi s

Desenvolvimento de matrizes 
para a extrusão

Capacidade de produção: 
50 ferramentas/mês

Capacidade de produção: 
950 toneladas/mês

Capacidade de produção: 
450 toneladas/mês

Capacidade de produção: 
2.000 toneladas/mês

Ferramentaria Extrusão Pintura

Pr
oc

es
so

s
Pr

od
ut

os

Tarugos Perfi s Esquadrias Escadas
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REFUSÃO

Somos uma das poucas indústrias 
que consegue desenvolver diferentes 
ligas de alumínio, criando soluções 
diferenciadas para nossos clientes.

Também é no processo de refusão que 
produzimos, tarugos de 4 a 8 polegadas

Ligas especiais de alumínio
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EXTRUSÃO

A extrusão própria de perfis garante o 
padrão de qualidade dos nossos produtos.

Garantia no padrão de produção
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TOTALMENTE 
PERSONALIZÁVEL
Se você possui um projeto e precisa de 
uma cor ou textura especial, fale com a 
gente que solucionamos para você.

Bronze

Cores:

Branco Branco RS

Preto

Marrom

Cerejeira
Cód. Interno: 
Cerejeira A02

Noz
Cód. Interno: 
Noz B04

Pinheiro
Cód. Interno: 
Pinheiro A05

Noz
Cód. Interno: 
Noz B02

Carvalho
Cód. Interno: 
Carvalho A03

Carvalho
Cód. Interno: 
Carvalho A02

Cerejeira
Cód. Interno: 
Cerejeira A01

Texturas:

PINTURA

Possuímos tipologias de 5 cores e 7 tipologias 
de texturas*.

Variedade de cores e texturas

*Cores e texturas podem haver diferenças no produto fi nal.
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FERRAMENTARIA
INTERNA

Nosso setor de ferramentaria produz matrizes 
personalizadas de acordo com a necessidade 
do seu projeto e estrutura do perfi l. Isso garante 
agilidade na entrega e no processo de reposição.

Produção de matrizes
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EXPERIÊNCIA E PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS QUE FAZEM A 
DIFERENÇA.
Com mais de 20 anos de experiência e o investimento em profi ssionais qualifi cados, nossas 
esquadrias são reconhecidas em todo o mercado. Além disso, elas são testadas seguindo 
todas as normas exigidas, garantindo a segurança e qualidade dos nossos produtos.

5 Anos de 
garantia35 Produtos 

certifi cados+500 Tipologias de esquadrias 
diferentes ou personalizadas

Cores:

VARIEDADE DE CORES
Possuímos 5 cores em esquadrias.

Branco Branco Rs Preto Marrom Bronze Anodizado 
Fosco

variedade de vidros
Possuímos 6 variedades disponíveis.

Temperado Mini-borealLiso
Laminado AramadoLiso Canelado
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A Linha Beluno é a melhor escolha quando falamos em preço e 
funcionalidade. Feita para obras com orçamentos pré-defi nidos, como 
imóveis para revenda e prédio multipavimento, ela é funcional e adaptável 
a qualquer obra.

Construída dentro dos parâmetros da NBR 10821 com dimensões pré-
estabelecidas pelos cálculos solicitados na norma, levando 
em consideração altura de pavimentos e local da obra.

linha 16 beluno

Contra
Fecho

Fecho 
Caracol
2 Folhas

Roldana

Guia

Fecho 
Caracol
3 Folhas

A Linha Veneto alia um excelente custo-benefício com um ótimo resultado estético, por isso é ideal para projetos de 
baixo e médio custo em obras de orçamento pré-defi nido.

Garante o fechamento das folhas e o alinhamento dos perfi s, apresentando superfícies sem porosidades. A pintura 
eletrostática traz beleza à peça e impede o acúmulo de impurezas, facilitando a limpeza.

Pressão da água*: 200pa

Pressão de segurança*:1.750pa

Desempenho acústico*: 24db-b

*Resultado para ensaio das esquadrias de dimensão 
1200 × 1200 mm.14 



linha 20 veneto
A Linha Veneto alia um excelente custo-benefício com um ótimo resultado estético, por isso é ideal para projetos de 

baixo e médio custo em obras de orçamento pré-defi nido.

Garante o fechamento das folhas e o alinhamento dos perfi s, apresentando superfícies sem porosidades. A pintura 
eletrostática traz beleza à peça e impede o acúmulo de impurezas, facilitando a limpeza.

Fecho
Concha
(opcional)

Contra
Fecho

Fecho 
Caracol
2 Folhas

Guia

Roldana

Fecho 
Caracol
3 Folhas

Pressão da água*: 230pa

Pressão de segurança*:2.090pa

Desempenho acústico*: 24db-b

*Resultado para ensaio das esquadrias de dimensão 
1200 × 1200 mm. 15 



linha 20 stylo

Fecho 
Concha

Guia

Roldana

A Linha Stylo é a escolha preferida de engenheiros e arquitetos! 

Sua versatilidade faz com que ela seja muito utilizada em projetos 
residenciais e comerciais de médio e alto padrão, garantindo beleza 
aos projetos. Permite um deslizamento das peças com maior fl uidez, 
possuindo roldanas com rolamento, evitando desgastes dos materiais.

linha 25 Premium

Fixação do 
Vidro com 

Baguete

Pressão da água*: 280pa

Desempenho acústico*: 25db-b

*Resultado para ensaio das esquadrias de dimensão 
1200 × 1200 mm.

Pressão de segurança*:2.500pa
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Fecho 
Concha

linha 25 Premium

Concha

Guia

Roldana

Fixação do 
Vidro com 
Baguete

A Linha Premium é construída com elegância!

Seus contornos suaves e as palhetas de alumínio trazem sofi sticação e 
exclusividade em todo o empreendimento de alto padrão.

Pressão da água*: 300pa

Desempenho acústico*: 25db-b

*Resultado para ensaio das esquadrias de dimensão 
1400 × 1400 mm.

Pressão de segurança*:2.730pa
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Vidro

Características

Bitola (mm)

Espessura Máxi-
ma (mm): 4 46 6

Fixação: Encaixilhado Com BaguetesEncaixilhado Encaixilhado
Com Baguetes

Fechos

Formas de Instalações

Basculantes

Janelas de Correr

Maxim-Ar

Portas de Correr

Portas de Giro 

Janelas Integradas

Beluno StyloVeneto Premium

16 2020 25

Central Fecho ConchaCentral 
 Fecho Concha

Central 
 Fecho Concha

Chumbar
 Contramarco

Parafusar

Chumbar
 Contramarco

Parafusar

Chumbar
 Contramarco

Parafusar

Chumbar
Contramarco

Parafusar

Sim NãoNão Não

Sim SimSim Sim

Não NãoNão Sim

Não NãoSim Sim

Não NãoNão Sim

Sim SimSim Sim

CARACTERÍSTICAS  das linhas
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Principais medidas (mm)

Esquadrias

Montante para Porta
de Correr

Porta de Correr 2 
Folhas Integrada para 
Parafusar ou Chumbar

Porta de Correr 2 e 4 
Folhas Integrada
para Parafusar ou 
Contramarco

Porta de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Porta de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Veneto (20)

Porta de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Porta de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Esquadrias

Montante para Porta 
de Correr

Porta de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Porta de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Porta de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Porta de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Premium (25)

Porta de Correr 2 
Folhas Integrada
para Parafusar ou 
Contramarco

*ConsuLtar medida
 da aba. 19 



Esquadrias

Montante para Janela 
de Correr

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas Integrada

Basculante para 
Parafusar ou
Chumbar

Basculante para 
Parafusar ou 
Contramarco

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Beluno (16)

Principais medidas (mm)

Esquadrias

Montante para Janela 
de Correr

Janela de Correr 2 
Folhas Integrada
para Chumbar

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas Integrada
para Parafusar ou 
Contramarco

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Veneto (20)

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

*ConsuLtar medida
 da aba.
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Porta de Giro para 
Parafusar ou
Contramarco

Maxim-Ar para
Parafusar ou
Contramarco

Porta de Giro para 
Parafusar ou Chumbar

Maxim-Ar para 
Parafusar ou Chumbar

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas Integrada
para Parafusar ou 
Contramarco

Esquadrias

Montante para Janela 
de Correr

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Premium (25)

Principais medidas (mm)

Stylo (20)Esquadrias

Montante para Janela 
de Correr

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Contramarco

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas Integrada
para Parafusar ou 
Contramarco

Janela de Correr 2 e 4 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

Janela de Correr 3 e 6 
Folhas para Parafusar 
ou Chumbar

*Consultar medida
 da aba.
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Principais partes que compõem uma esquadria de alumínio:

Algumas esquadrias podem conter elementos específicos, como fixo trox, báscula, entre outros. As folhas 
podem ser constituídas por vidro e/ou venezianas. E ainda o fixo pode ser superior e/ou ter mais de uma 

travessa, no qual pode ser substituído por básculas.

Larguras 
da Folha

Trilho
Inferior

Travessa
do Fixo

Vidro 
do Fixo

Fixo ou Bandeira 
Inferior

Fecho 
Central

Vidro da
Folha

Montante

Folha
Interna

Caixa

Lateral

Trilho
Superior

Folha
Externa
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Janela de Correr 4 Folhas Janela de Correr 3 Folhas Janela de Correr 6 FolhasJanela de Correr 2 Folhas Janela de Correr 4 Folhas Janela de Correr 6 Folhas

Janela de Correr com
Fixo Superior

Janela de Correr com
Fixo Superior Trox

Janela de Correr com
Fixo Inferior

Janela de Correr com
Báscula Superior

Janela de Correr com Janela de Correr com

Janela de Correr com
Blackout

Janela de Correr 
Integrada

Janela de Correr Janela de Correr com Janela Basculante Janela Maxim-ArJanela Basculante

Porta de Correr 4 Folhas Porta de Correr 3 Folhas Porta de Correr 6 FolhasPorta de Correr 3 FolhasPorta de Correr 2 FolhasPorta de Correr 2 Folhas

Porta de Giro Veneziana Porta de Giro 1/2 Veneziana 1/2 Vidro Porta de Giro PostigoPorta de Giro Veneziana Porta de Giro 1/2 Veneziana 1/2 Vidro Porta de Giro PostigoPorta de Giro VidroPorta de Giro Vidro

IDENTIFICAÇÃO

Porta de Correr 4 Folhas Porta de Correr 6 Folhas
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Janela de Correr 2 e 4 Folhas

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Fixo Superior 

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Fixo Inferior 

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Fixo Superior e Inferior

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Grade

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Báscula Superior

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Fixo Inferior 

Janela de Correr 2 e 4 Folhas com Báscula Superior e Inferior

FIXO FIXO

VIDRO

FIXO FIXO

VIDRO

FIXO FIXO

FIXO FIXO

VIDROVIDRO

FIXO FIXO

FIXO FIX

* LB-16: Beluno / LV-20: Veneto / LS-20: Stylo / LP-25: Premium.

ls-20lv-20lb-16 lP-25 ls-20lv-20lb-16 lP-25

ls-20lv-20lb-16 lP-25 ls-20lv-20lb-16 lP-25

ls-20lv-20lb-16 lP-25 ls-20lv-20lb-16 lP-25

ls-20lv-20lb-16 lP-25 ls-20lv-20lb-16 lP-25

*Prever disponibilidade com Departamento Técnico.

* Para esquadrias especiais,  entrar em contato com o Setor Comercial.
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tipologiascro
qui

Janela de Correr 3 e 6 Folhas com Grade

Janela de Correr Integrada 2 e 4 Folhas Janela de Correr Integrada 2 e 4 Folhas com Fixo Inferior

Janela de Correr 3 e 6 Folhas

* F - Fixo

ls-20lv-20lb-16* lP-25

Janela de Correr 2 Folhas com Blackout

lb-16

Basculante Vertical

lb-16

Basculante Horizontal

lb-16

*Linha Beluno 16: Somente Integrada 2 Folhas.

ls-20lv-20lb-16 lP-25 ls-20lv-20lb-16 lP-25

ls-20lv-20 lP-25

* Para esquadrias especiais,  entrar em contato com o Setor Comercial.
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Janela Maxim - Ar  Horizontal Janela  Maxim - Ar  Vertical

Janela  Maxim - Ar  com Fixo Inferior Janela  Maxim - Ar  com Fixo Superior

lP-25 lP-25

lP-25lP-25

Porta de Correr 1 Folha -  Vidro ou Veneziana Porta de Correr Integrada 2 Folhas

lP-25lv-20 lP-25lv-20

*atrás da parede

* LB-16: Beluno / LV-20: Veneto / LS-20: Stylo / LP-25: Premium.
* Para esquadrias especiais,  entrar em contato com o Setor Comercial.
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* F - Fixo
Porta de Correr 2 e 4 Folhas

ls-20lv-20 lP-25

Porta de Correr 2 e 4 Folhas com Veneziana Inferior 

lv-20

Porta de Correr 3 e 6 Folhas com Veneziana

ls-20lv-20 lP-25

Porta de Correr  2 e 4  Folhas com  Báscula Superior Porta de Correr 2 e 4 Folhas com Fixo Superior

lP-25lv-20 lP-25lv-20
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lP-25 lP-25

lP-25lP-25

lP-25 lP-25

Porta de Giro 1 e 2 Folhas com 2 Travessas Porta de Giro 1 e 2 Folhas com 2 Travessas e Báscula Superior

Porta de Giro 1 e 2 Folhas com 2 Travessas e Fixo Lateral Porta de Giro 1 e 2 Folhas com 2 Travessas e Veneziana Inferior

Porta de Giro 1 e 2 Folhas com Chapa Lisa Porta de Giro 1 e 2 Folhas com 3 Travessas e Veneziana 

* LB-16: Beluno / LV-20: Veneto / LS-20: Stylo / LP-25: Premium.
* Para esquadrias especiais,  entrar em contato com o Setor Comercial.

28 



lP-25 lP-25

lP-25lP-25

lP-25 lP-25

Porta de Giro 1 e 2 Folhas com Meia Veneziana Porta de Giro 1 e 2 Folhas com Meia Veneziana e Basculante

Porta de Giro 1 e 2 Folhas com Postigo e Grade Porta de Giro 1 e 2 Folhas  Veneziana com Barra de Apoio

Porta de Giro 1 e 2 Folhas  Veneziana Porta de Giro 1 e 2 Folhas  Lambri

* F - Fixo
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alizares ou vistas
Os dois nomes estão corretos, porem é preciso tomar cuidado, pois a Alumasa possui em suas esquadrias perfi s que já pos-

suem a vista na própria Caixa, isto na Linha Beluno, por isso o para não termos erros, vamos adotar sempre ALIZARES. Eles podem 
ser utilizados nas três formas de instalação explanadas anteriormente: para Chumbar, para Parafusar e para Contramarco. 

São acabamentos colocados no contorno de uma esquadria, no caso da porta, ele é colocado nas duas alturas e na largura 
superior. Instala-se os alisares com presilhas e a união da largura com a altura podem ser feita cortando suas extremidades em 
45° ou com juntas plásticas.

Acabamento com junta plástica Externa: O acabamento com junta plástica externa, para isso é utilizado o perfi l ALM 0711 e este 
alizar pode ser usado em esquadrias para Chumbar, para Parafusar e para Contramarco.

Acabamento em meia esquadria (45°): Na Figura é possível ver como é o acabamento com os alizares cortados em 45° , a 
forma de fi xação com presilhas se mantem. Este tipo de alizar é usado também o ALM 0711 e também nas 3 formas de instalação: 

Chumbar, para Parafusar e Contramarco. *Perfi s  enviados sem corte de 45°.

* Perfi s citados podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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Acabamento com Cantoneira Interna: A imagem mostra como fi ca o acabamento com a cantoneira Interna, diferente do item 
citado acima, o encaixe da peça é feito pela parte interna do alizar e este alizar ainda tampa o canal da Caixa onde é colocado a 
chapa de fi bra. É feito com o perfi l ALM 4015. Nesta situação este modelo de alizar é usado apenas em esquadrias para chumbar 

ou esquadria para parafusar que possuem o canal para a chapa de Fibra.

Alizar com canto em 90°: As presilhas devem ser instaladas a cada 40 cm de distância no máximo. Por exemplo, em 1,2 m devem 
ser instaladas 4 presilhas. As presilhas nos cantos das esquadrias devem respeitar as medidas conforme Figura 1. A Fixação das 

presilhas é feita com parafuso 3,9×16 - cabeça panela. 
Os alizares da altura são 56 mm e 50 mm respectivsmente, maiores que a altura da janela, já os alizares da largura são 21 mm 
menores na largura da janela, em relação a dimensão externa da esquadria. Exemplo se a Largura da janela for de 1.200mm, o 

comprimento do alizar será de 1.179mm. O alizar é encaixado sobre pressão nas presilhas e centralizado na esquadria.
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esquadria para chumbar

instalações

Para este modelo de instalação a esquadria é colocada 
em um vão semi-acabado, nivelada, alinhada e “prumada”, 
sendo necessário cunhas de madeira. Normalmente este tipo 
de esquadria é instalado em paredes de alvenaria (parede de 
tĳ olos).

Antes de ser colocada no vão, os chumbadores ou grapas, 
devem ser entortadas em forma de “U” (Figura 2). Após isso 
o pedreiro preenche o espaço entre o vão e a esquadria com 
massa. *Não é recomendado o chumbamento com espuma.

O modelo de esquadria para chumbar, requer que o perfi l 
da caixa possua um canal nas suas extremidades, onde é 
colocado as chapas de fi bra na embalagem para a proteção 

Chumbador 
ou Grapa

Figura 2

Figura 3

A A + 40

Alvenaria

Esquadria
L

L + 40

Figura 4

da esquadria. Estas esquadrias não possuem furações para a 
fi xação da esquadria, ela pode ser embalada centralizada ou 
com as folhas todas para a lateral, isto deve ser visto também no 
cadastro do pedido, pois os custos são diferentes. 

Para essa forma de instalação são necessárias folgas 
de 40mm (Figura 4). Por exemplo: Uma esquadria de 1.200 × 
1.200mm deve ser colocada em um vão com a medida mínima de 
1.240 × 1.240mm.

* Perfi s citados podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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esquadria para parafusar
Este modelo de instalação, a esquadria é colocada em 

um vão acabado, a parede deste vão é formado por forma 
de concreto, da mesma forma ela deve ser alinhada, nivelada 
e “prumada”, porem neste tipo de vão a esquadria é tem 
instalação mais fácil. Esquadria para parafusar, são embaladas 
com as folhas centralizadas, para a possibilidade de parafusar 
a janela no vão. Exceto portas de giro e janelas maxim-ar, estas 
podem ser para parafusar, porem a fi xação do parafuso só se é 
feita após a retirada da embalagem. Elas também não possuem 
chumbadores/grapas.

A forma de instalação, requer que todo o perímetro da 
esquadria seja preenchido por argamassa ACIII e encaixado no 

Figura 5

A A + 3

Alvenaria

Esquadria
L

L + 3

Figura 6

vão e posteriormente parafusada.
O modelo de esquadria para parafusar (Figura 5), pode ter 

o perfi l da caixa com um canal nas suas extremidades, onde são 
colocadas as chapas de fi bra na embalagem para a proteção 
da esquadria. Ou também pode não ter este canal e assim a 
forma de embalagem são apenas tiras de Eucatex e envolvidas 
com plástico bolha.

Para essa forma de instalação são necessárias folgas 
de 03mm (Figura 6). Por exemplo: Uma esquadria de 1.200 × 
1.200mm deve ser colocada em um vão com a medida mínima de 
1.203 × 1.203mm.
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esquadria para contramarco
A esquadria não vai sozinha, neste caso ela precisa de uma 

segunda peça que é o contramarco. Formado por perfi s em for-
ma de “cadeira” e unidos nos seus cantos em meia esquadria 
(cantos em 45°) ou com peças plásticas. Portas de correr preci-
sam de um contramarco diferente das demais esquadrias pois, 
a aba da “cadeira” é maior para compensar o desnível do piso.

Neste tipo de instalação (Figura 7), o vão recebe o contra-
marco que é chumbado com massa ( contramarco possui tam-
bém chumbadores/grapas, e o mesmo deve ser instalado com 
gabaritos ou apoios para que não embarrigue. Após a instalação 
do contramarco e o mesmo estando fi rme é instalada a janela no 
mesmo. A aba do contramarco recebe a aplicação de material 
vedante (PU), a janela é encaixada no mesmo e parafusada.

*Opção com o contramarco montado.

O modelo de esquadria para contramarco, não possui 
encaixe para as chapas de fi bra, logo a esquadria é embalada 
com tiras de chapas de fi bra e plástico bolha. Estas esquadrias 
não possuem furação para fi xação, os contramarcos saem 
desmontados e com os chumbadores colocados que devem ser 
posicionados pelo cliente.

Para essa forma de instalação são necessárias folgas de 
27mm e 67mm (Figura 8). Por exemplo: Uma esquadria de 1.200 × 
1.200mm, o contramarco deve ser de 1227 × 1227mm e o vão com 
no mínimo 1267 × 1267mm.

instalações

A

A 
+ 

27

A + 67

Alvenaria

Esquadria
L L + 27

L + 67

Figura 7

Figura 8

B

B

CC

* Perfi s citados podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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limpeza uso

cuidados

limpeza das esquadrias

• A utilização de objetos cortantes e/ou perfurantes pode  
danifi car 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, difi cultando 
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 ou uma esponja com o seu lado macio. Pode-
se usar uma solução de água e detergente neutro a 5%. A 
limpeza inclui os perfi s, guarnições e escovas. O período é 
conforme indicação abaixo:

• Jamais utilize partes das esquadrias para a sustentação de 
andaimes, roldadas para elevar cargas, nem mecanismos 
para limpeza exterior pois poderão danifi car 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 verifi car o posicionamento dos fechos, 
para que não sejam danifi cados. 

• Quando realizar qualquer tipo de pintura, seja com tinta a 
óleo, látex ou cal, as esquadrias devem ser protegidas com 
fi tas 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%.

• 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.

• 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 fi ca comprometida.

• Nunca utilize espátulas e/ou esponja de aço para remover tinta 
seca. Pode arrancar a tinta e perder a camada protetora da 
esquadria.

• Fita crepe pode manchar as esquadrias.

• 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.

• A limpeza os pisos com ácidos (clorídrico, fl uorídrico e derivados), 
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.

Ambiente Típico
Periodicidade

Urbano / Rural

Litorâneo

Industrial/ Marítimo

12 meses 18 meses

3 meses 12 meses

3 meses 6 meses

Acabamento 
Anodizado

Acabamento
Pintado
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sentido de abertura
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embalagens

Janela BasculanteEsquadria para parafusar

esquadria para contramarco esquadria para Chumbar

Plástico bolha e faixas de 
Eucatex 

Placas de Eucatex 

Embalagem plásticaPlacas de Eucatex
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isopleta dos ventos

Velocidade dos ventos por região conforme Norma 
NBR-10821.

Região 1   até 30 m/s até 108 km/h

Região 2   30 - 35 m/s 108 - 126 km/h

Região 3   35 - 40 m/s 126 - 144 km/h

Região 4   40 - 45 m/s 144 - 162 km/h

Região 5 45 - 50 m/s 162 - 180 km/h
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Tabela 1 (ABNT NBR 10821-2:2016) - Valores de pressão de vento conforme a região 
do país e o número de pavimentos da edificação.

Quantidade de 
Pavimentos

Altura 
Máxima (m)

Região
do País

Pressão de
Ensaio (Pa)

Pressão de
Segurança (Pa)

Pressão de
Água (Pa)

Pe = Pp x 1,2
350

500

660

420

600

I

I

I

I

I

610

890

1170

750

1060

III

III

III

III

III

470

680

890

580

815

II

II

II

II

II

770

1130

1480

950

1350

IV

IV

IV

IV

IV

950

1400

1820

1180

1660

V

V

V

V

V

Ps = Pe x 1,5
520

750

980

640

900

920

1340

1750

1130

1600

700

1030

1340

860

1220

1160

1700

2210

1430

2020

1430

2090

2730

1760

2500

Pa= Pp x 0,20
60

80

110

70

100

100

150

200

130

180

80

110

150

100

140

130

190

250

160

220

160

230

300

200

280

06

30

90

15

60

02

10

30

05

20
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Rodovia Genésio Mazon (SC 445), km 2,5 - Bairro São Pedro
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Fone: +55 (48) 3441-2200
Fax: +55 (48) 3441-2227
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