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O sistema de perfis em PVC Kömmer-
ling para grades e portas de jardim, per-
mitem todas as dimensões e variações
criativas que se desejem, incluindo as
ornamentações.

Pode ser adaptado a qualquer estilo arqui-
tectónico e ser utilizado em zonas de
diversos climas, com a vantagem de as
suas necessidades de manutenção serem
mínimas. Não é preciso decapar ou pintar
os perfis de PVC, e os elementos metáli-
cos de fixação são tratados de forma a
torná-los resistentes à intempérie.

5.1.1

5 Outros Produtos

5.1 Kömaterra. Portas e grades de jardim
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5.1.2

Com um programa completo de perfis
e acessórios, a Kömmerling oferece
uma formidável ferramenta de criação
em matéria de isolamentos exteriores
paisagísticos.

Pórticos, grades, portas, tabiques divi-
sórios gelosias, corrimões, protecções
para tanques e piscinas, podem ser
fabricados em PVC, um material inalte-
rável e insensível às inclemências do
tempo. Acabaram-se os enfadonhos
trabalhos de decapagem, pintura, bri-

colage e reparação. O programa Köma-
terra é composto de perfis básicos de
vários tamanhos para a criação das
estruturas e partes cegas das grades e
portas. Os acessórios, remates dos
perfis e volutas decorativas comple-
tam o conjunto. Combinando taman-
hos, volumes e formas geométricas
de todo tipo, pode criar--se inúmeros
modelos, isto é, conceber um modelo
próprio com a ajuda de colaboradores
profissionais, arquitectos e instalado-
res especializados.

5 Outros Produtos

5.1 Kömaterra. Portas e grades de jardim
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Kömaterra oferece também acaba-
mentos em madeira muito realistas
graças ao processo de fabrico que
consiste em revestir o perfil-base
com um fina lâmina colada e prote-
gida contra os raios ultravioleta (ver
o capítulo 4).

5.1.3

5 Outros Produtos

5.1 Kömaterra. Portas e grades de jardim

CAPITULO 5.qxd  8/5/07  11:17  Página 153



5.1.4

5 Outros Produtos

5.1 Kömaterra. Portas e grades de jardim
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5.2.1

5 Outros Produtos

5.2 Kömapan. Painéis de Revestimento

Kömapan é um perfil de espuma em
PVC rígido. Os diferentes acabamen-
tos que pode apresentar e o seu redu-
zido peso, convertem-no na solução
ideal para os revestimentos, tanto
interiores como exteriores. 

Kömapan abre novas possibilidades
no campo do desenho e na constru-
ção: paredes, tectos, portas de
entrada e garagem, revestimentos

de vãos e beirais, etc., oferecendo
uma estética memorável e sempre
ideal quando se precisa de uma
manutenção reduzida. 

Os perfis montam-se sobre uma
subestrutura de madeira ou metálica,
criand uma câmara de ar. 

As características principais destes-
perfis são:

-Resistência à humidade (não incha) e
aos agentes atmosféricos e ambien-
tes agressivos.

-Não precisa de qualquer manutenção
especial.

-Grande resistência ao impacto.
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5.2.2

5 Outros Produtos

5.2 Kömapan. Painéis de Revestimento

Características técnicas

O perfil Kömapan é macheado e tem
90 mm de largura e 15 mm de espe
sura. Pode ser oco (com câmara) ou
maciço, e também é possível aplicar-
lhe cor com o sistema de folheado
(ver capítulo 4).

Coeficiente de condutividade
térmica

maciço: 0,095 W/mK
oco: 0,016 W/mK

Resistencia a agentes químicos

Resiste a lexívias, ácidos, álcools, azei-
tes e gorduras minerais, azeites e gor-
duras vegetais, hidrocarbonetos alifáti-
cos. Não é resistente a éteres, aceto-
nas e hidrocarbunetos aromáticos (ace-
tona, benzina, anilina, etc).

Peso: 770-1090 gr/m (maciço);
380 gr/m (oco).

Comprimento máximo: 6 metros.
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5.2.3

5 Outros Produtos

5.2 Kömapan. Painéis de Revestimento

Informação técnica. Montagem

Pode-se trabalhar com os perfis de
forma simples e limpa com as ferra-
mentas habituais da madera. Antes
da montagem é imprescindível retirar
a película protectora.

1. Para a montagem, aprumação e
nivelamento dos perfis Kömapan, é
necessário montar na fábrica uma
subestrutura auxiliar de ripas de
madeira (ou metálicas), situada em
cada 300 mm para resistir com segu-
rança às acções do vento. Isto cria
uma câmara de ar que permite dar um
isolamento adicional, e em que a
espessura das ripas deve ser superior
ao do isolamento.

2. Os perfis são fixados à subestrutu-
ra por meio de garras metálicas. Na
parte exterior, todos estes elementos
devem ser inoxidáveis. Não deve
colocar-se na parte exterior perfis
com comprimentos superiores a 3 m
para evitar problemas de dilatação.

3. A câmara permitirá a circulação do
ar mediante orifícios de ventilação
situados na parte superior e inferior
do paramento. Pode seguir-se as
mesmas indicações para revestimen-
tos em locais com instalações de
água ou com grande humidade. 

4. No caso de colocação horizontal, a
lingueta deve ser colocada até ao
topo para evitar a entrada de água da
chuva.

5. Entre as várias telas de revestimen-
to, terá que manter-se uma separação
de 5-10 mm. A separação será refor-
çada com tiras asfálticas.

6. A montagem da vidraça da bandeira
da janela deve fazer-se no sentido
horizontal e com a lingueta até acima.
O comprimento do perfil não deverá
ser superior a 1,5 metros. Em caso de
haver elementos maiores, será neces-
sário realizar uma subdivisão até ao
máximo de 1,5 metros.

7. Nos elementos móveis, os perfis
devem unir-se na zona da ranhura e
lingueta com adesivo para PVC para
formar uma unidade. Não precisa de
selagem na zona da ranhura caso exis-
ta uma drenagem suficiente. 

8. No caso dos perfis serem fixados
com parafusos, como por exemplo, no
revestimento de portas de garagem,
os pontos de fixação não devem estar
separados mais de 700 mm. A fixação
pode ser feita com rebites cegos ou
parafusos para madeira. 

No caso de elementos móveis, como
os apainelados das portas e portais,
em que os perfis estão dentro de um
caixilho, deve prever-se uns 5-10 mm
de espaço livre para a dilatação em
todo o perímetro.

Perfis de Kömapan dispostos
horizontalmente sobre uma
estrutura de madeira. Neste
caso, a ventilação faz-se pela
parte inferior do peitoril da
janela.

1. Rede

2. Perfil de remate (8236)

3. Kömapan maciço (8081)

4. Subestrutura

5. Peça de fixação

6. Isolamento

a. Separação mínima 20 mm
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5.2.4

5 Outros Produtos

5.2 Kömapan. Painéis de Revestimento

Aplicações com perfis
Kömapan

Os perfis Kömapan podem ser aplica-
dos em revestimentos interiores e
exteriores. As suas características
fazem deles ideais para ambientes
industriais devido à sua resistência e
escassa manutenção. 

Em geral, para edifícios de dois pisos
ou até uma altura de 8 m, não neces-
sita de verificação estática. 

Os perfis Kömapan são ideais para
revestimentos interiores, sobretudo
cozinhas e quartos de banho, pois
são inalteráveis perante a humidade.
Podem ser utilizados para revestir
parapeitos, tectos ou paredes. 

A gama de cores da Kömapan (median-
te o sistema de folleado), permite com-
binar com qualquer decoração interior.
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5.3.1

5 Outros Produtos

5.3 Mastiff. Painéis para portas de entrada

Grande variedade de cores
e mais de 1000 combinações

O que torna com que Mastiff seja tão
especial, é o facto de você poder des-
enhar o seu próprio painel da porta de
entrada: adornos para uma ou duas
faces, com ou sem vidro (isolante), o
tipo de vidro (coloridos, laminados ou
com diversos desenhos) e a cor. Para
além da habitual cor branca, existe a
possibilidade de escolher painéis fol-
heados (ver capítulo 4) em cores lisas,
como o azul escuro, cinzento antraci-
te, verde... ou com acabamentos em
madeira, como o embero, acaju, car-
valho... Tudo é possível.

Único no mercado europeu

O painel de porta Mastiff é uma placa
em PVC de alta densidade, homogéneo,
de uma única peça e com estrutura celu-
lar uniforme: é o resultado de um pro-
cesso de produção único e patenteado.
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5.3.2

5 Outros Produtos

5.3 Mastiff. Painéis para portas de entrada

Características

- Inalterabilidade à luz, à intempérie e
à humidade.

- Estáveis e resistentes ao impacto.

- Isolamento térmico:

2,0 W/m2K (painel de 19 mm)

1,6 W/m2K (painel de 29 mm)

1,3 W/m2K (painel de 38 mm)

- Manutenção mínima:basta água e
sabão para que a sujidade não se
acumule.

Disponível em várias espessuras

O painel exterior é uma placa de
espuma em PVC de alta densidade de
19 mm (Kömacel). O painel é rígido,
compacto, liso e apresenta um aspec-
to satinado. Todos os adornos do pai-
nel são realizados na fábrica sobre o
painel-base. Para além do painel stan-
dard de 29 mm, existem também pai-
néis de 19 ou 38 mm.

Apenas os painéis de 29 e 38 mm é
que podem alojar vidros.

O que torna Mastiff tão especial, é o
facto de você poder desenhar o seu
próprio painel da porta de entrada:
adornos para uma ou duas faces, com

ou sem vidro (isolante), o tipo de vidro
(colorido, laminados ou com diversos
desenhos) e a cor. Para além da habi-
tual cor branca, existe a possibilidade
de escolher painéis folheados (ver
capítulo 4) em cores lisas, como o
azul escuro, cinzento antracite,
verde… ou com acabamentos em
madeira como o embero, acaju, car-
valho…Tudo é possivel.

Único no mercado europeu

O painel de porta Mastiff é uma
placa em PVC de alta densidade,
homogéneo, de uma única peça e
com estrutura uniforme: é o resulta-
do de um processo de produção
único e patenteado.
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5.3.3

Denver Denver 2 Colónia Creta Creta 2 Lima Malta A Malta B Milão Monte Carlo A

MonteCarloB Montreal Oslo Oslo 2 Oxford Paris Rodes Thorn Tunes Venlo

Verdun Verona Viena MonteCarlo Oslo300 Milão450 Verona300
A300

Acoz Armen          Aruba          Atenas      Barcelona Berlim        Berlim 2        Berna Cuba Dallas

5 Outros Produtos

5.3 Mastiff. Painéis para portas de entrada
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5.3.4

5 Outros Produtos

5.3 Mastiff. Painéis para portas de entrada

Vidros decorativos

É possível introduzir uma ampla gama
de vidros decorativos nos diversos
modelos de painéis Mastiff.
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5.4.1

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

As características especiais do PVC
têm feito com que tenha vindo a
adaptar-se a múltiplos campos. Em
especial, a sua termoplasticidade
facilita a sua extrusão em formato
liso com diversas texturas em
várias espessuras, grandes superfí-
cies e pesos ligeiros.

Tudo isto faz com que seja espe-
cialmente eficaz o seu uso em
diversos campos da indústria, do
comércio, no desenho, na publici-
dade, na sinalética, na construção,
na caixilharia,nos moldes, etc.

Kömmerling apresenta uma ampla
gama de placas para satisf zer todas
estas necessidades, e soma novas
possibilidades com a utilização da cor
para desenho interior e produtos espe-
cíficos para a construção, como o pai-
nel sandwich, ou painéis decorativos
para portas de entrada (capítulo 5.3).

Entre as placas Kömmerling que
se comercializam, destacam-se as
seguintes:

-KÖMADUR: placas fabricadas em
PVC rígido.

-KÖMACEL: placas em PVC de
espuma e superfície lisa.

-KÖMATEX: placas rígidas de espuma.

-KÖMAPLAC: painel sandwich fabri-
cado com placas Kömadur.
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5.4.2 

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

Kömacel

Kömacel é uma placa em PVC de
espuma e superfície lisa fabricada
com PVC rígido com uma estrutura
tipo sandwich. É fabricada num
único processo produtivo, consta de
um interior em espuma e superficí-
es lisas e rígidas no exterior, tudo no
mesmo material. A placa é fabricada
com o sistema Celuka.

Kömacel apresenta uma superfície
resistente com um acabamento
suave e brilhante.

Kömacel é um produto muito apto
para a serigrafia e a rotulagem. Por
isso, conquistou rapidamente um
lugar privilegiado entre os materiais
utilizados no mundo da publicidade.
As placas de Kömacel também se
empregam nas aplicações indus-
triais onde se precisa de resistência
à humidade, à intempérie e às subs-
tâncias agressivas.

Kömacel tem um coeficiente de
condutividade térmica baixo e ofere-
ce bons níveis de isolamento térmi-
co. Também apresenta excelentes
valores de isolamento acústico.

A sua flexibilidade, acrescida à sua
baixa densidade e fácil utilização na
altura da manipulação, fazem com
que estas placas em PVC da KÖM-
MERLING sejam o material ideal
para trabalhar tanto em interiores
como em exteriores.

Kömacel está disponível em branco,
em diversas espessuras e medidas.

Medidas (mm) Branco Branco

largura x altura x espessura 652 654

2440 x 1220 x 4 + 6 x

3050 x 1220 x 4 + 6 x

3000 x 1250 x 8 x

2000 x 1000 x 10 x x

2500 x 1000 x 10 x x

3000 x 1000 x 10 x x

2440 x 1250 x 10 x x

3000 x 1250 x 10 x x

3000 x 1560 x 10 x

3000 x 1250 x 13 x x

3000 x   800 x 19 x

3000 x 1250 x 19 x

3000 x 1560 x 19 x

3000 x 1250 x 19 x

3000 x 1250 x 24 x

3000 x 1250 x 30 x

Medidas especiais sujeitas a consulta.
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5.4.3

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

Kömacel

Valores Técnicos

Propriedades

Propriedades Mecânicas

*Densidade (aparente)

Resistência à tracção

Alongamento à ruptura

Resistência à flexão

Resistência à compressão (na zona elástica)

Tensão por compressão com deformação de 30%

Módulo de elasticidade

Resistência ao impacto a +20 ºC

0 ºC

-20 ºC

Dureza à penetração de bola (132N/30s)

Dureza Shore D

Propriedades Térmicas

Temperatura de amolecimento Vicat

Estabilidade dimensional ao calor

Coeficiente de dilatação lineall (de -30 ºC a +50 ºC)

Condutividade térmica (de 0 ºC a +60 ºC)

*valor U (coeficiente de transmissão térmica)

Propriedades eléctricas

Resistência superficial

Resistência específica

Resistência dieléctrica (placa de 4 mm)

Resistência a correntes de fuga

Outras propriedades

Valor de isolamento acústico RW,P

Absorção de água após 7 dias

Comportamento perante o Fogo

Utilização com alimentos

Norma de ensaio

ISO 1183

ISO 527

ISO 527

ISO 178

DIN 53 421 (similar a)

DIN 53 421 (similar a)

ISO 527-2/1A/50

DIN 53 453 / ISO 179 (similar a)

DIN 53 453 / ISO 179 (similar a)

DIN 53 453 / ISO 179 (similar a)

ISO 2039-1

DIN 53 505

ISO 306

DIN 53 461 / ISO 75 (processo Ae)

DIN 53 752

DIN 53 616

DIN 52 616

DIN VDE 0303 3º parte/DIN IEC 93

DIN VDE 0303 3ª parte/DIN IEC 93

DIN VDE 0303 2ª parte

DIN IEC 112

DIN 52 210/84

DIN 53 495

DIN 4102 (Al)

NFP 92-501 (Fr)

Unidades

g/cm

MPa

%

MPa

MPa

MPa

kJ/m2

kJ/m2

kJ/m2

kJ/m2

MPa

ºC

ºC

mm/mK

W/mK

W/m2K

W

W · m

kV/mm

dB

%

Espessura 

4,5,6 mm

~ 0,85

≥ 20

≥ 30

≥ 30

>8

>14

~ 1100

VM 15*

VM 13*

VM 10*

≥ 15

~ 55

≥ 75

~ 56

£ 0,08

0,10

-

1014

1015

≥ 12

CTI 600

-

<0,2

Espessura

8,10,13 mm

0,55-0,60

≥ 13

≥ 15

≥ 20

>3

>7

~ 800

VM 20*

VM 15*

VM 10*

≥ 12

~ 75

≥ 75

~ 63

£ 0,08

1014

1015

CTI 600

aprox. 0,2

Espessura 

19,24,30 mm

0,50-0,60

-

-

≥ 20

>3

>7

~ 800

VM 25*

VM 20*

VM 15*

≥ 25

~ 77

≥ 77

-

£ 0,08

1014

1015

CTI 600

aprox. 0,2

*VM = Valor Médio. Os valores que faltam não são tecnicamente medíveis conforme as normas

Os valores que faltam não são tecnicamente medíveis conforme as normas.

*Estes são valores médios que se aplicam a uma densidade média. Não se descartam pequenas variações devidas à espessura da placa.

0,05 – 0,07

10mm/13mm/19mm/24mm/30mm
aprox.3,0 /2,6 /2,13/1,9 /1,58

10 mm/19 mm/24 mm/30 mm
28 / 31 / 33 / 34

B1 (color 654, espessuras 4, 5, 6, 10 mm)

M1 (color 654, espessuras 4, 5, 6, 10 mm)

inócuo
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5.4.4

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

Kömadur

Placas em PVC rígido

Kömadur engloba uma série de placas
termoplásticas fabricadas em PVC rígi-
do segundo DIN 7748. As placas Köma-
dur, graças às suas características,
satisfazem as exigências mais variadas,
tanto no interior como no exterior.

As placas manuseiam-se com facilid-
de e estão classificadas como “difícil-
mente inflamáveis”. São resistentes à
maioria dos produtos químicos ou
corrosivos segundo DIN 8061, bem
como à maioria dos ambientes agres-
sivos. A sua principal característica é a
uniformidade da sua superfície bril-
hante. As placas Kömadur, sendo já
utilizadas na serigrafia ou pintadas â

mão, empregamse na publicidade,
decoração, sinalização e cartazes,
tanto em interiores como exteriores
(só na cor branca). 

Podem ser imprimidas, lacadas ou
rotuladas com materiais adesivos.
Além disso, são ideais para a termo-
formação, incluindo os desenhos mais
complicados. 

Do mesmo modo, as aplicações para
a construção são muito vastas, incluin-
do em temperaturas muito baixas (por
exemplo, em câmaras frigoríficas).

Medidas: comprimento x largura x

espessura (mm)

2000 x 1000 x 1 – 10

2440 x 1220 x 3 – 6

3000 x 1500 x 1 – 8

Cores: branco, preto, amarelo,
roxo, verde, azul, castanho escuro.

Medidas especiais sujeitas a con-
sulta.
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5.4.5

Kömadur

Valores técnicos

Kömadur é fornecido em quatro tipos
diferentes sujeito às seguintes desig-
nações:

KÖMADUR M

* Superfície lisa numa das faces

* Resistente ao impacto

* Resistente aos produtos químicos e
à corrosão segundo DIN 8061

* Moldável

* Pode soldar-se e dobrar com facilidade

* Dificilmente inflamável

* Cor: branco 640 (~ RAL 9003)

KÖMADUR D

* Muito resistente ao impacto

* Especialmente indicado para impres-
são e laminação

* Impermeável

* Boas qualidades para a moldagem

* Dificilmente inflamável segundo
DIN 4102 – B1 (1-2 mm)

* Superfície lisa e brilhante

* Cor: branco 669 (~ RAL 9003)

* Folha protectora numa das faces

KÖMADUR ES

* Muito resistente ao impacto

* Impermeável

* Cor branca especialmente concebi-
da para aplicações exteriores

* Cores especiais para aplicações no
interior

* Excelentes qualidades para a mol-
dagem

* Dificilmente inflamável segundo
DIN 4102 – B1 (1-2 mm)

* Superfície lisa e brilhante

* Cor: branco 669 (~ RAL 9003) e
várias outras cores

* Folha protectora numa das faces

KÖMADUR H

* Muito resistente ao impacto

* Impermeável

* Boas qualidades para a moldagem

* Dificilmente inflamável segundo
DIN 4102 – B1 (1-2 mm)

* Superfície lisa e brilhante

* Cor: branco 654 (RAL 9016)

* Folha protectora numa das faces

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

Propriedades

Propriedades Mecânicas

Densidade (aparente)

Resistência à tracção

Alongamento

Resistência à flexão

Resistência à compressão

Módulo de elasticidade

Resistência ao impacto com entalhe

Resistência ao impacto

0 ºC

-20 ºC

-30 ºC

-40 ºC

Dureza à penetração de bola (132N/30s)

Dureza Shore D

Propriedades Térmicas

Estabilidade dimensional ao calor Vicat B (prova em azeite)

Estabilidade dimensional ao calor

Coeficiente de dilatação lineal (de -30 ºC a +50 ºC)

Condutividade térmica (de 0 ºC a +60 ºC)

Norma de ensaio

ISO 1183

ISO 527

ISO 527

ISO 178

ISO 3605

ISO  527 - 2/1A/50

ISO 179 - 1

ISO 179

ISO 2039 - 1

DIN 53 505

DIN 53 460 / ISO 306 (método B/50)

DIN 53 461 / ISO 75 (método Ae)

DIN 53 752

DIN 53 612

Unidades

g/cm

MPa

%

MPa

MPa

MPa

KJ/m2

KJ/m2

MPa

ºC

ºC

mm/mK

W/mK

M

> 1,4

> 45

> 20

≥ 80

≥ 70

≥ 2500

≥ 4

sem falha

-

-

-

~ 100

78

75

~ 68

0,08

0,16

D

~ 1,40

≥ 50

≥ 15

≥ 75

≥ 65

≥ 2500

≥ 6

sem falha

sem falha

-

-

~ 90

80

≥ 72

~ 66

0,08

0,16

ES

~ 1,40

≥ 48

≥ 20

≥ 75

≥ 65

≥ 2500

≥ 6

sem falha

sem falha

sem falha

-

~ 90

80

≥ 72

~ 66

0,08

0,16

H

~ 1,40

≥ 45

≥ 20

≥ 70

≥ 60

≥ 2500

≥ 8

sem falha

sem falha

sem falha

sem falha

~ 90

78

≥ 72

~ 66

0,08

0,16
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5.4.6

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

Kömatex

Placas de espuma fabricadas
com PVC rígido.

Kömatex, as placas rígidas de espu-
ma da KÖMMERLING, fabricam-se
com uma superfície mate de células
fechadas. As placas de Kömatex têm
uma estrutura de espuma de células
diminutas regulares, o que faz com
que sejam muito leves. Só transmi-
tem o calor, pelo que proporcionam
um excelente isolamento. Kömatex é
ideal para impressões, lacados e fol-
heados, para além de poder ser mani-
pulada de uma forma muito económi-
ca. Devido à sua consistência, as pla-
cas podem ser furadas e aparafusa-
das sem estilhaçar.

Kömatex pode ser empregue em
exteriores, já que é resistente aos
agentes atmosféricos e climáticos. É
ideal para publicidade, rotulagem, car-
tazes, bem como em decoração e
construção de stands, entre outras
aplicações, por ser dificilmente infla-
mável.

Medidas (mm) branco 652 cores*

espessuras espessuras

(mm) (mm)

3000 x 1000 2,3,4,5,6

2440 x 1220 1,2,3,4,5,6

3050 x 1220 1,2,3,4,5,6,10 3 + 6

3050 x 1560 2,3,4,5,6,8,10

3050 x 2050 2,3,4,5,6,8,10

4050 x 2050 2,3,4,5,6,8,10

* Cores: cinzento 191, roxo 491, verde 591, amarelo 791, azul 891, preto 991,
flamingo 456, lavanda 886, menta, 556, aqua 856, limão 756, alperce 446.

Pode ser fornecido com ou sem películas de protecção.

Medidas especiais sujeitas a consulta.
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5.4.7

5 Outros Produtos

5.4 Placas em PVC

Kömaplac

Panel Sandwich

Kömaplac é um painel sandwich
composto por duas placas de PVC
rígido Kömadur de 1'5 mm de espes-
sura, e um núcleo central formado por
poliestireno extrudido de alta densida-
de e alto poder isolante.

Pode ser utilizado em parapeitos, pai-
néis de fachada, muros cortina, pai-
néis divisórios, stands, fabricação de
portas e janelas, tabuletas, etc.

Dimensões: 3000 x 1500 mm.

Espessura: 20 ó 24 mm. 
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