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Definição e requisitos bási-
cos de montagem

A montagem da janela é a fixação
desta à estrutura do edifício na abertu-
ra da parede prevista para ela, de forma
a garantir o correcto funcionamento,
segurança e durabilidade da janela.

Para isso, deve assegurar-se os seguin-
tes requisitos básicos de montagem:

Resistência mecânica a cargas, cho-
ques, dilatações diferenciais e mano-
bras da própria janela que venham defi-
nidas no projecto arquitectónico do edi-
fício.

Compatibilidade, tanto química
como eléctrica entre os materiais
empregues na montagem, com espe-
cial atenção para todos aqueles que
possam provocar a deterioração da
janela e suas componentes.

Total estanqueidade ao ar e à água,
com especial atenção à parte inferior
dos caixilhos e aros, e do isolamento
entre estes.

Comportamento acústico e térmico.

O sistema de colocação não diminuirá
as prestações acústicas nem térmi-
cas da janela, nem da abertura recep-
tora da mesma.

Vibrações. O material de união entre
os caixilhos e os aros terão a elastici-
dade suficiente para não transmitir
vibrações à estrutura do edifício, e a
que possam sujeitas as janelas,
incluindo os movimentos sísmicos.

Tolerância dos materiais e
montagem

Quando a colocação é realizada num
plano verticalmente paralelo à facha-
da, as tolerâncias serão:

- Planimetria do caixilho ou aro :

Para perfis com mais de 2 metros, a
flecha será inferior ou igual a 3 mm. 

Para perfis com 2 metros ou menores,
a flecha será inferior ou igual a 2 mm.

- Desajustamento. A diferença de
comprimento entre as duas diagonais
não será superior a:

5 mm para perfis superiores a 2 metros.

3 mm para perfis de 2 metros ou
menores.

- Distância entre caixilho e aro. Em
qualquer ponto do perímetro entre o
caixilho e o aro a folga será inferior a
15 mm.

7.1.1

7 Montagem

7.1 Normas gerais

A medição da abertura onde vai ficar al
jada a janela é algo muito importante.
Tiram-se sempre várias médias na verti-
cal e na horizontal (pelo menos 3) e as
duas diagonais.
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7.1.2

7 Montagem

7.1 Normas gerais

Colocação na obra

A montagem das janelas em PVC na
obra não difere substancialmente das
janelas tradicionais. Se não existir con-
tra-indicações, os caixilhos sem folhas
devem colocar-se aprumados e nivela-
das, cunhadas na diagonal (contudo, não
directamente nos cantos), deixando
uma junta mínima que possibilite o isola-
mento perfeito e permitindo que a jane-
la fique segura por si só (ver figura 1).

Após o aprumo, nivelamento e encai-
xe, procede-se à fixação que pode ser
de vários tipos:

a) Com grampos:

Por norma são utilizados em vãos de
obras em execução, não totalmente
rematados. O sistema caracteriza-se
pela utilização de peças metálicas rectan-
gulares para facilitar a sua aderência à
construção. Estes grampos podem ser
fixados ao aro através de parafusos ou
abraçadeiras. Há que assegurar que não
sejam curtos e possam prender bem no
trabalho a aplicar no gesso (ver figura 2).

A união dos grampos à construção
pode ser realizada de duas maneiras:

- Fazer na parede a fresagem vertical
das faces que vão receber os grampos
antes de alinhar, aprumar e nivelar a
janela. Estas fresagens devem ter uma
determida folga para permitir a penetra-
ção dos grampos, logo que a janela
esteja na sua posição.

- Reforçar a janela na sua posição defi-
niva levantando posteriormente a alve-
naria para fazer coincidir as juntas com
os grampos.

Há que procurar deixar a mesma largura de junta nas uniões na parede e no din-
tel. Recomenda-se seguir a tabela acima caso seja empregue silicone como mate-
rial de isolamento. Numa montagem com mocheta deve conservar-se um espaço-
mínimo de 10 mm entre a janela e a mocheta.

União com grampos.

Figura 3.1

Figura 3.2

Figura 2

Figura 1

b) Com parafusos:

Fixamos bem o caixilho directamente
na alvenaria mediante parafuso com
bucha expansora, ou mediante um para-
fuso especialmente concebido para ser
introduzido na parede maciça. Este tipo
de fixação é mais adequado quando a
janela está alinhada com estes meios,
pois não provoca danos na obra acaba-
da pela expansão da bucha.

Este tipo de montagem apresenta a
dificuldade de fazer coincidir o furo
previamente realizado com o que
teremos que executar na parede.

Os pontos onde entram os parafusos
devem estar bem calçados. Colocare-
mos o calço com a pressão necessá-
ria para que impeça o movimento do
aro e sem que se produzam flexões
ou empenamentos no caixilho.

O parafuso que fixa a moldura pode
ser rematado de duas formas distin-
tas. O parafudo pode manter-se visí-
vel na ranhura (figura 3.1), ou atraves-
sar o perfil em PVC até chegar ao
reforço (figura 3.2).
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7.1.3

7 Montagem

7.1 Normas gerais

c) Mediante aros metálicos ou de

madeira:

Nivelamos, aprumamos e fixamos o aro
à parede por meio dos grampos de fixa-
ção que levam incorporados (ver fixa-
ção por grampos ). A fixação do caixilho
ao aro é feita mediante parafusos, com
atenção como no caso anterior, de que
os pontos por onde estes vão passar
estejam bem calçados (ver figura 4).

As secções das aros devem ter os
seguintes limites:

- Aros em madeira. Secção mínima de
35 mm x 35 mm.

- Aros em aço. A espessura da chapa
não deverá ser inferior a 1 mm.

- Aros em alumínio. A espessura não
deverá ser inferior a 1,5 mm.

Para a fixação e remate do parafuso,
proceder-se-á da mesma maneira
como foi explicado no ponto anterior
(ver fixação com parafusos).

As principais vantagens deste sistema
quanto aos pontos anteriores são:

- Evita erros na execução dos vãos e
facilita a sua medição, nivelamento,
aprumo e remate, reduzindo assim os
custos de montagem.

- Torna autônomo o trabalho entre ofí-
cios (maçonaria-carpintaria), e acelera a
execução da obra.

- Evita possíveis imperfeições ao nível
da caixilharia ao executar a sua instala-
ção como remate da obra.

- Os processos de instalação não
precisam habitualmente de pré-fura-
ção do aro.

- O aro facilita a ruptura do ponto térmi-
co entre as faces exterior e interior da
parede.

d) Renovação:

É um caso especial de colocação no
qual se utiliza o caixilho da caixilharia
antiga como aroda nova. Antes de pro-
ceder à montagem de renovação,
deverá verificar se a fixação do caixilho
antigo na parede é resistente, e o seu
estado de conservação (ferro não oxi-
dado, madeira não carcomida, etc.)

Posteriormente, o caixilho antigo será
complementado ou reduzido onde for
preciso, assegurando que a base hori-
zontal fique nivelada. Logo que isto
esteja realizado, deve proceder-se da
forma indicada na instalação com aro.

Figura 4
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7.1.4

7 Montagem

7.1 Normas gerais

Fixação

Os pontos de fixação da janela ao
muro com alguns dos sistemas descri-
tos não podem ser escolhidos arbitra-
riamente, como tal, aconselhamos a
seguir as seguintes regras:

1. Não fazer qualquer fixação a menos
de 20 cm das esquinas para não
forçá-las.

2. A distância máxima entre fixações
deve ser de 70 cm.

Seguindo os requisitos anteriores, há
que fazer tantas fixações quantas
forem necessárias às dimensões das
janelas (ver figura 5).

Uma vez fixada a janela na abertura,
deverá aplicar-se na folga periférica
um cordão isolante de espuma de
poliuretano, (lã mineral ou outros pro-
dutos similares), que amorteça as
dilatações e impeça as infiltrações.
Deverá ser isolada na parte exterior
no final da montagem.

Uma vez fixada a janela ao muro, deverá proceder-se à colocação
de remates e ao isolamento da janela. O habitual é rematar as jun-
tas exteriores com um cordão de silicone neutro.

Figura 5
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7.1.5
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Vidros

Os vidros devem colocar-se de forma
a que em caso algum sofram esfor-
ços devido a:

- Contracções ou dilatações do pró-
prio vidro.

- Contracções, dilatações ou deforma-
ções dos caixilhos que os fixam, pró-
prias de sua natureza e/ou construção.

- Deformações aceitáveis e previsí-
veis no assentamento do material,
como podem ser as flechas dos ele-
mentos resistentes.

Além disso, os caixilhos fixos ou de
abrir devem ser capazes de suportar
sem deformações o peso dos vidros
que recebem, e não se deformarem
de maneira permanente por pressões
de vento, alterações por corro-são,
limpeza, etc.

A flecha admissível na caixilharia não
deve exceder os 1/200 do lado sujeito
à flexão, para vidros simples, e de
1/300 para os vidros duplos, para que 

possa considederar-se como apoio
para o vidro.

Os vidros não devem ter contacto
entre si, evitando-se igualmente con-
tactos vidro-vidro, vidro-metal e vidro-
betão.

A parte destinada a receber o vidro
designa-se ranhura (ver figura 6).

O posicionamento correcto dos
vidros dentro dos respectivos caixil-
hos é assegurado pelas cunhas do
vidro. Isto consegue-se por meio de
calços pontuais que evitam o contac-
to entre o vidro e o caixilho, e trans-
mitem a este nos pontos adequados
o peso do vidro.

O correcto calçamento do vidro é fun-
damental para o bom funcionamento
da janela, e é determinante para que
uma janela abra e feche bem.

As características dos calços são
estabelecidas pela norma UNE 85-
222 e a sua situação para os diferen-

tes tipos de abertura são indicados no
gráfico da figura 7.

Excepto para os aros com eixo de
rotação vertical, os calços de apoio
C1, sempre em número de dois,
situam-se a uma distância dos cantos
igual a L/10, sendo L o comprimento
do lado onde se localizam.

Nos caixil hos com eixo rotativo verti-
cal, está previsto um só calço de
apoio C1, situado:

- No lado próximo da dobradiça no cai-
xilho de abrir.

- No eixo giratório para o caixilho bas-
culante.

Após a colocação do vidro, só faltará
voltar a encaixar e proceder ao isola-
mento da janela. No isolamento, para
dar estanqueidade à união entre a
janela e o muro, isolaremos a folga
perimetral pela parte exterior da jane-
la com silicone neutro.

Designação dos calços

- Calços de apoio C1

Têm a função de transmitir o peso próprio
do vidro ao caixilho nos pontos adequados.

- Calços Perimetrais C2

Asseguram o posicionamento dos vidros
dentro da sua guia, evitando a deslocação
destes durante o movimento da janela.

Figura 6 Figura 7

A: Largura útil da ranhura
B: Espessura dos vidros
C: Junta de estanqueidade
D: Cunha das vidraças
E: Cunha
F: Ranhura inclinada 5º
G: Lingueta com junta coextrudida
H: Altura útil da ranhura
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7 Montagem

7.2 Perfis auxiliares

A Kömmerling dispõe de uma
ampla gama de perfis auxiliares que
permitem resolver todos as junçõ-
es, uniões, remates e demais detal-
hes de construção que afectam as
caixilharias. Nesta secção oferece-
mos uma selecção daqueles mais
representativos.

7.2.1

Parapeitos
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7.2.2

7 Montagem

7.2 Perfis auxiliares

Cantos

Canto de ângulo variável

Canto de 90º

Canto de 45º
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7.2.3

7 Montagem

7.2 Perfis auxiliares

Embora a junta de remate entre o cai-
xilho e a folha seja praticamente her-
mética e o perfil seja composto por
câmaras de escoamento (ver pág.
3.1.4), recomenda-se a colocação de
goteiras na parte inferior da folha para
oferecer uma protecção adicional face
a situações extremas de vento e
chuva.

Goteiras
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7.2.4
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7.2 Perfis auxiliares

Angulares

Tapa-juntas
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7.2.5

7 Montagem

7.2 Perfis auxiliares

Prolongadores

Perfis de união
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7.3.1

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secções horizontais

Feixes médios

Feixes interiores

Feixes interiores

com aro 

Feixes interiores

com mocheta

Feixes interiores.

Renovação
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7.3.2

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de abrir colocada com feixes
interiores.

Sistema Eurodur 3S (moldura 1401,
folha 1411).

Caixa de estore Rolaplus com isola-
mento.

Escala 1:4
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7.3.3

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de abrir colocada com feixes
interiores.

Sistema Eurodur 3S (moldura 1401,
folha 1411).

Estore com alvenaria invertida realizado
com perfis Kömmerling.

Escala 1:4
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7.3.4

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de abrir colocada com feixes
médios (ranhura interior).

Sistema EuroFutur Elegance (moldura
0101, folha 0111).

Caixa de estore Rolaplus com isola-
mento.

Escala 1:4
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7.3.5

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de correr colocada com feixes
interiores.

Sistema SF2 (moldura 1385, folha
1386).

Ciaxa de estore Rolaplus com isola-
mento.

Escala 1:4
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7.3.6

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de correr colocada com feixes
médios.

Sistema SF2 
(moldura 1385, folha 1386).

Caixa de estore standard.
Escala 1:4
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7.3.7

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de abrir colocada com feixes
médios.

Sistema EuroFutur Elegance 
(moldura 0101, folha 0113).

Caixa de estore Rolaplus.

Escala 1:4
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7.3.8

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de abrir sobre estrutura antiga
em madeira.

Sistema Eurodur 3S
(moldura de renovação 1505, folha
1411).

Escala 1:4
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7.3.9

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção vertical

Janela de abrir colocada com feixes
interiores.

Sistema Eurodur 3S
(moldura com solapa 1501, folha 1411).

Escala 1:4

CAPITULO 7.qxd  8/5/07  12:41  Página 211



7.3.10

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secções de elevada inércia

Detalhe 2

Perfis Reforços Iz(cm4)

0101 V025 3,9

0101 V025 3,9

0205 80/10 42,70

Inércia total 50,5 

Detalhe 1

Perfis Reforços Iz(cm4)

0101 V025 3,9

0101 V025 3,9

Inércia total 7,8
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7.3.11

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Detalhe 4

Perfis Reforços Iz(cm4)

0101 V025 3,9

0101 V025 3,9

1182 50/100/3,6 129,00

Inércia total 136,12 

Detalhe 3

Perfis Reforços Iz(cm4)

0101 V025 3,9

0101 V025 3,9

1114 9250 37,41

Inércia total 45,21

Secções de elevada inércia
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7.3.12

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secções muros cortina

Escala 1:2
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7.3.13

7 Montagem

7.3 Detalhes de construção

Secção muro cortina

Escala 1:2

CAPITULO 7.qxd  8/5/07  12:41  Página 215


