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 O que ficou acordado:
 O Sr. João Ignacio se comprometeu a verificar a possibilidade de

disponibilização ao GT 3 dos novos documentos técnicos internacionais a
serem utilizados para fomentar as discussões, notadamente: CSTB
QB33:2017, AAMA 307-2005, AAMA 613-2008, AAMA 614-2013 e AAMA 615-
2013. O encaminhamento será feito via e-mail à ASPEC-PVC.

 O Sr. João Ignacio se comprometeu a encaminhar a relação de documentos
internacionais que contemplam métodos de ensaio para certificação de tintas
para perfis de PVC rígido.

4ª Reunião/2018 do GT-3



 O que ficou acordado:
 O Sr. João Ignacio se comprometeu a verificar a possibilidade de

disponibilização ao GT 3 dos novos documentos técnicos internacionais a
serem utilizados para fomentar as discussões, notadamente: CSTB
QB33:2017, AAMA 307-2005, AAMA 613-2008, AAMA 614-2013 e AAMA 615-
2013. O encaminhamento será feito via e-mail à ASPEC-PVC.

 O Sr. João Ignacio se comprometeu a encaminhar a relação de documentos
internacionais que contemplam métodos de ensaio para certificação de tintas
para perfis de PVC rígido.

4ª Reunião/2018 do GT-3

17/01/19



 O que ficou acordado:
 O Sr. João Ignacio se comprometeu a contatar a instituição francesa CSTB –

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – e reportá-la quanto às
discussões do GT 3.

4ª Reunião/2018 do GT-3



 O que ficou acordado:
 O Sr. Eduardo Rosa ficou responsável por contatar outras empresas

fornecedoras de componentes para a coloração de perfis de PVC rígido, para
participação na próxima reunião.

 O Sr. Telmo Catarina se comprometeu a apresentar os resultados dos ensaios
realizados em perfis de PVC rígido pintados, nas próximas reuniões.

 A TESIS ficou responsável por receber a documentação normativa enviada
pelos participantes para apresentá-la nas próximas reuniões, além de
encaminhar a proposta de calendário ao grupo.

4ª Reunião/2018 do GT-3



Continuidade das Discussões
 Relação atualizada dos documentos técnicos internacionais a

serem utilizados para a continuidade dos estudos, em posse do
GT 3:

 AAMA 303-97 – Voluntary Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC)
Exterior Profile Extrusions;

 ASTM 4803-97 – Standard Test Method for Predicting Heat Buildup in
PVC Building Products;

 CSTB QB33-2017 – Profilés PVC Revêtus;

 NMX-R-060:2013 – Ventanas: Clasificaciones y especificaciones;

 RAL-GZ 716:2013 – Kunststoff-Fensterprofilsysteme – Gütesicherung;

 “Vinyl Windows: Designed for Performance” – Artigo publicado pela AAMA
(American Architectural Manufactures Associacion), 2006 (comparação
entre AAMA 613, AAMA 614 e AAMA 615).

Novos documentos em posse do GT 3



Continuidade das Discussões

NMX-R-060:2013 
Ventanas: 

Clasificaciones y 
especificaciones

(Janelas: Classificações
e especificações)



Continuidade das Discussões
NMX-R-060:2013 – Ventanas: Clasificaciones y especificaciones

Estabelece os patamares mínimos exigidos
para cada requisito, objetivando garantir:
qualidade da vedação, proteção, isolamento
térmico e conforto acústico.

Propriedades consideradas:
a) Resistência às cargas de vento
b) Estanqueidade à água
c) Permeabilidade ao ar
d) Isolamento acústico
e) Isolamento térmico
f) Resistência a intempéries
g) Resistência de funcionamento e integridade das 
vedações
h) Outras especificações do sistema de ferragens 
das vedações
i) Envidraçamentos: requisitos de uso
j) Instalação em obra

Restrições de aplicação:
a) Janelas e portas corta-fogo
b) Janelas e portas para interiores
c) Janelas e portas anticiclones
d) Portas giratórias manuais e/ou automáticas
e) Portas industriais e de garagens
f) Portas de vidro temperado sem marco
g) Claraboias e/ou domos
h) Fachadas cortina
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NMX-R-060:2013 – Ventanas: Clasificaciones y especificaciones

Classificação de perfis de
PVC não plastificados
conforme aspectos de aptidão
de uso:
 Condições climáticas;
 Resistência ao impacto;
 Espessura da parede dos

perfis principais.
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NMX-R-060:2013 – Ventanas: Clasificaciones y especificaciones

Propriedades físicas de perfis
de PVC não plastificados
empregados na fabricação de
vedações:
 Densidade;
 Módulo de elasticidade;
 Deformação ao impacto;
 Temperatura de amolecimento

VICAT;
 Condutividade térmica a 20ºC;
 Alongamento de ruptura;
 Coeficiente de dilatação linear.
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EN 12608-1:2016

Escopo
Esta Norma Europeia especifica classificações,
requisitos e métodos de ensaio para perfis de PVC
não revestidos e não plastificados de cores claras
utilizados na fabricação de janelas e portas
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AAMA 310-97
Voluntary Specifications

for Reinforced
Thermoplastic

Fenestration Exterior 
Profile Extrusions
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AAMA 310-97
Voluntary Specifications

for Reinforced
Thermoplastic

Fenestration Exterior 
Profile Extrusions

3.2.2 Perfil branco
3.2.3 Perfil bege
3.2.4 Perfil cinza
3.2.5 Perfil marrom claro
3.2.6 Perfil marrom escuro
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AAMA 310-97
Voluntary Specifications

for Reinforced
Thermoplastic

Fenestration Exterior 
Profile Extrusions

4.2 Propriedades físicas do
material

4.2.1 Cada propriedade física
do material utilizado para
extrusões deve apresentar
pelo menos um dos valores
indicados nas colunas 1, 2 e 3
da tabela

4.4 Termoplástico resistente a intempéries

Corpos de prova moldados ou extrudados devem manter
coloração uniforme, e não apresentar quaisquer defeitos
estruturais (destacamentos, lascas, rachaduras,
descamação, afundamentos) após exposição a intempéries
por 6 meses, e 1 ano para perfis brancos, e por 6 meses, 1
ano e 2 anos para perfis de todas as cores em ambientes
quentes e secos (Phoenix, AZ), ambientes quentes e úmidos
(Miami, FL), e climas temperados setentrionais.
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AAMA 310-97
Voluntary Specifications

for Reinforced
Thermoplastic

Fenestration Exterior 
Profile Extrusions
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AAMA 310-97
Voluntary Specifications

for Reinforced
Thermoplastic

Fenestration Exterior 
Profile Extrusions

Após cada tempo de exposição, a superfície
externa dos corpos de prova deve manter
coloração uniforme, não apresentar quaisquer
defeitos estruturais (destacamentos, lascas,
rachaduras, descamação, afundamentos,
delaminações), e manter os parâmetros de cor
conforme Anexo 1.
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

Síntese do histórico da 
utilização do PVC na 

construção civil
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

Vantagens do uso 
de janelas de PVC 
com um resumo de 

suas principais 
características

 Baixa manutenção;
 Eficiência energética;
 Resistência estrutural;
 Resistência a intempéries;
 Resistência química;
 Resistência ao fogo;
 Resistência ao impacto;
 Estabilidade dimensional;
 Expansão térmica;
 Características de absorção de calor;
 Durabilidade a longo prazo;
 Sustentabilidade;
 Teor de chumbo;
 Emissão de dioxinas;
 Resíduos sólidos e reciclabilidade;
 Flexibilidade de design;
 Acabamento interior e cores exteriores.
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

Procedimentos 
para certificação de 
janelas e portas de 
PVC e de perfis de 
PVC no âmbito da 

AAMA

No Programa de Certificação de Perfis da AAMA, amostras
de extrusões (perfis) de PVC são ensaiadas em conformidade
com AAMA 303, Voluntary Specification for Poly (Vinyl
Chloride) (PVC) Exterior Profile Extrusions.

Os requisitos para perfis incluem ensaios para verificação da
resistência ao impacto, estabilidade dimensional, resistência
ao calor, tolerância de massa e solidez da cor.

(...) O cumprimento às diretrizes estabelecidas de
manutenção de cor é assegurado através de exposições às
intempéries por dois anos em três lugares - sul da Flórida,
Arizona e Ohio. Esses três lugares representam as
características climáticas extremas típicas dos EUA em
relação a ciclos de temperatura, umidade e chuva ácida.

Os tratamentos de superfície são testados extensivamente e
são também submetidos à exposição natural para verificação
da integridade a longo prazo e manutenção de cor. Os
ensaios de laminação incluem um ensaio de tração após a
imersão em água fervente para determinação da aderência.

Outros requisitos para laminados incluem resistência à
abrasão, argamassa, ácido muriático, detergentes e
compatibilidade do selante. Revestimentos também são
testados para avaliar aderência, resistência a manchas,
resistência química, uniformidade da cor, brilho, dureza,
resistência a detergentes e resistência às intempéries. (...)
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

Requisitos e 
métodos de ensaio 
para revestimentos 

laminados e 
revestimentos  

orgânicos a serem 
utilizados nos 
perfis de PVC 

certificados no 
âmbito da AAMA
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

AAMA 307, Voluntary Performance Requirements and Test
Procedures for Laminates Intended for Use on AAMA
Certified Plastic Profiles (“Requisitos de Desempenho
Voluntários e Métodos de Ensaio para Laminados
Destinados a Uso em Perfis Plásticos Certificados pela
AAMA”), estabelece requisitos de desempenho para
materiais laminados decorativos destinados à aplicação
nas superfícies internas ou externas dos perfis.



Continuidade das Discussões

“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

AAMA 613, AAMA 614 e AAMA 615 apresentam três
níveis de desempenho para revestimentos orgânicos:
desempenho básico, alto desempenho e desempenho
superior, respectivamente.



Continuidade das Discussões

“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

Especificações conforme 
nível de desempenho do 
revestimento orgânico
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Normas AAMA para Revestimentos Orgânicos em Perfis Plásticos

Requisito
AAMA 613 AAMA 614 AAMA 615 

(Revestimentos 
Pigmentados Básicos) (Alta Performance) (Superior)

Espessura mínima inicial 
da película seca 20 mícrons (1)

30 mícrons; 25 mícrons
revestimento superior onde o primer 

é usado (1)

30 mícrons; 25 mícrons
revestimento superior se o primer 

for usado (1)

Brilho 
(conforme ASTM D 523)

De acordo com valores 
recomendados pelo fabricante

Valores de brilho de acordo com a especificação do fabricante (tolerância 
de ± 5 unidades)

Tempo de exposição às 
intempéries
(sul da Flórida)

6 meses, 1 ano e 2 anos 5 anos 10 anos

Descoloração
(após exposição às intempéries)

1 ano: descoloração leve 5 anos: descoloração: ≤ 8 (segundo 
ASTM D 4214)

10 anos: descoloração: ≤ 8 
(segundo ASTM D 4214)

(1) 1 mícron (µ) = 0,001 mm
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006
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Normas AAMA para Revestimentos Orgânicos em Perfis Plásticos

Requisito
AAMA 613 AAMA 614 AAMA 615 

(Revestimentos 
Pigmentados Básicos) (Alta Performance) (Superior)

Manutenção da cor 
(após exposição às intempéries)

Branco: segundo ASTM D 4726 em 
6 meses e 1 ano de exposição. 

Outras cores:  Δ E ≤ 5 em 6 meses, 
1 ano e 2 anos

Desbotamento em 5 anos: 
Δ E ≤ 5

Desbotamento em 10 anos:
Δ E ≤ 5

Manutenção do brilho
(após exposição às intempéries)

Não especificado 5 anos:
≥ 30% de retenção

10 anos:
≥ 50 % de retenção

Resistência à erosão 
(após exposição às intempéries)

Não especificado 5 anos: 
≤ 10% de perda

10 anos:
≤ 10% de perda

Resistência ao impacto
Nenhuma remoção do filme do 

substrato no ensaio inicial e após o 
ensaio de impacto a 6 meses, 1 ano 

e 2 anos de exposição

Nenhuma remoção do filme do substrato no ensaio inicial (não submetido à 
exposição)
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006
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(2) 100 ºF ≈ 37,8º C

Normas AAMA para Revestimentos Orgânicos em Perfis Plásticos

Requisito
AAMA 613 AAMA 614 AAMA 615 

(Revestimentos 
Pigmentados Básicos) (Alta Performance) (Superior)

Resistência à umidade 1500 horas a 100ºF e 100% de 
umidade (2)

3000 horas a 100ºF e 100% de 
umidade (2)

4000 horas a 100ºF e 100% de 
umidade (2)

Resistência à abrasão 
(ASTM D 968)

Não especificado Coeficiente de abrasão 
≥ 20

Coeficiente de abrasão 
≥ 40

Resistência química
Sem perda de aderência, 

empolamento ou mudança visual 
aparente quando exposta ao ácido 
muriático, argamassa e detergente.

Sem perda de aderência, empolamento ou mudança visual aparente 
quando exposta ao ácido muriático, argamassa, detergente, produtos de 

limpeza e ácido nítrico.

Compatibilidade dos 
selantes Sem especificação Os selantes devem atender à AAMA 800 e não devem ter influência no 

revestimento

Aderência da película à 
água fervente Sem especificação Sem perda de aderência após 20 minutos em contato com água a 212°F 

(100 °C)
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006
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Normas AAMA para Revestimentos Orgânicos em Perfis Plásticos

Requisito
AAMA 613 AAMA 614 AAMA 615 

(Revestimentos 
Pigmentados Básicos) (Alta Performance) (Superior)

Uniformidade da cor Variações não devem ultrapassar os limites estabelecidos

Dureza da película seca Sem rupturas quando ensaiado conforme ASTM D 3363

Aderência seca e úmida Atender especificações de ASTM D 3359

Resistência à ruptura a 
frio

15 ciclos de exposição a 100°F (37,8°C) seguidos por exposição a -10°F
(-23,3°C), sem alteração no desempenho

Envelhecimento em 
estufa

Verificar a dureza e aderência após exposição por 7 dias à 140°F (60°C) e depois verificar por mais 4 dias com 
100% de umidade

Acúmulo de calor Fazer a leitura do acúmulo de calor causado pela radiação solar - ASTM D 4803
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“Vinyl Windows: 
Designed for 
Performance” 

Artigo publicado pela 
AAMA (American 

Architectural
Manufactures

Associacion), 2006

Além disso, as três normas de revestimentos
estabelecem os mesmos requisitos de
desempenho para:

 Uniformidade de cor (nenhuma variação
fora dos limites estabelecidos)

 Dureza da película seca (nenhuma
ruptura quando ensaiado conforme a
ASTM D 3363)

 Aderência da película seca e úmida
(conforme ASTM D 3359)

 Ciclo de ruptura a frio (15 ciclos de
exposição a 100° F seguidos por
exposição a –10° F, sem alteração no
desempenho)

 Envelhecimento em estufa (verifica a
dureza e a aderência após a exposição a
125° F por sete dias, em seguida, 100%
de umidade por 4 dias)

 Acúmulo de calor devido à radiação solar
(conforme ASTM D 4803)
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

Versão vigente: 2018
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

1.Escopo

1.1. Este método de ensaio abrange a previsão do
acúmulo de calor em materiais de construção em PVC
rígido e flexível acima da temperatura ambiente,
relativo ao preto, que ocorre devido à absorção da
energia solar.

Nota 1 – Espera-se que este método de ensaio seja
aplicável a todos os tipos de plásticos coloridos. O
subcomitê responsável pretende estender o escopo
além do PVC quando os dados de outros materiais
forem submetidos a revisão.

Nota 2 – Não há norma ISO que contemple o assunto
deste método.
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

4. Resumo do Método de Ensaio

4.1. O produto de PVC (produto extrudado, moldado por
injeção, ou moldado por compressão) é cortado para
obtenção de um corpo de prova plano de pelo menos 3 x 3
x 0,060 ± 0,020 polegadas (76 x 76 x 1,5 ± 0,5 mm).

4.2. O corpo de prova é aquecido sob a lâmpada de calor
reflexivo infravermelho para determinação do aumento da
temperatura além da temperatura ambiente (laboratório) em
relação à amostra preta de controle.

4.3. Os dados de aumento da temperatura obtidos no
laboratório para um dado corpo de prova são então usados
para estimar o acúmulo de calor que pode ocorrer em
ambiente externo devido ao sol.
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

5. Significado e uso

5.1. Acúmulo de calor provocado pela absorção da
energia solar em materiais de contrução externos em
PVC pode levar a problemas de deformação. O
acúmulo de calor é influenciado pela cor, emitância,
absortância e refletância do produto. Geralmente,
quanto mais escura a cor do produto, mais energia é
absorvida e maior é o acúmulo de calor. Entretanto,
mesmo com a mesma cor aparente, o acúmulo de calor
pode variar em função do sistema de pigmentação
utilizado. Maior acúmulo de calor ocorre geralmente na
cor preta presente no pigmento preto do carbono. (...)
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

5.2. Este método de ensaio permite a medida do aumento da temperatura sob um
tipo de lâmpada específico, em comparação àquele da superfície preta de referência,
estimando, portanto, o acúmulo de calor proveniente da energia solar.

5.3. O método de ensaio permite a estimativa do acúmulo de calor de várias
cores ou sistemas de pigmento, ou ambos.

5.4. Este método de ensaio fornece um acúmulo de calor relativo, em comparação ao
preto, sob severas condições pré-definidas, mas não prevê temperaturas reais em
que o produto é aplicado. Esta vai depender da temperatura do ar, ângulo da
incidência solar, nuvens, velocidade do vento, insolação, instalações atrás do vidro,
etc.
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ASTM 4803-97, 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

10. Procedimento

10.1. Manter a temperatura do ar no interior do
laboratório, medida a 3 pés (aproximadamente
0,91 m) da lateral da caixa de ensaio, a 75 ± 5º F.
(aproximadamente 24º C).

10.2. Posicionar o corpo de prova no fundo da
caixa de modo que o centro do corpo de prova
esteja em contato com o termopar.

10.3. Ligar a lâmpada e o medidor de temperatura
digital.

10.4 Registrar a temperatura de equilíbrio do
corpo de prova. Geralmente não leva mais que 30
minutos para o corpo de prova de PVC de
espessura igual ou inferior a 0,075 polegadas (1,9
mm). Veja na Figura 2 a relação entre o tempo
necessário para atingir a temperatura de equilíbrio
e a espessura dos corpos de prova de PVC.
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)



ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

Continuidade das Discussões
ΔTlu = aumento da temperatura do corpo de prova em
análise sob a lâmpada de calor

Tm = Temperatura máxima do corpo de prova lida no
medidor de temperatura digital

Ta = temperatura ambiente (no laboratório)

ΔT = acúmulo de calor do corpo de prova em análise
devido ao aquecimento solar

ΔTlu = aumento da temperatura do corpo de prova em
análise

ΔTlb = aumento da temperatura da amostra preta de
controle

ΔTb = acúmulo de calor da amostra preta de controle sob
condições controladas devido à absorção da energia solar
(obtido experimentalmente):

ΔTb = para posição vertical, 74º F ou 41º C

ΔTb = para posição horizontal, 90° F ou 50º C
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ASTM 4803-97 
“Standard Test Method

for Predicting Heat
Buildup in PVC Building

Products”
(Método de Ensaio para 
Estimar o Acúmulo de 
Calor em Materiais de 
Construção em PVC)

Correlação entre lâmpada de calor e energia solar 
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CSTB QB33:2017 
Profilés PVC Revêtus

(Perfis de PVC 
revestidos)
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CSTB QB33:2017 
Profilés PVC Revêtus

(Perfis de PVC 
revestidos)

Documento Técnico Nº 1: Avaliação de perfis de PVC para 
vários revestimentos

Documento Técnico Nº 2: Avaliação de perfis de PVC 
laminados
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CSTB QB33:2017 
Profilés PVC Revêtus

(Perfis de PVC 
revestidos) Especificações para o 

material no qual serão 
aplicados 

revestimentos 
(películas, lacas, 
tintas, filmes de 

madeira e alumínio)
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CSTB QB33:2017 
Profilés PVC Revêtus

(Perfis de PVC 
revestidos)

Certificação do processo 
de laminação de perfis: 

necessidade de 
identificação dos itens que 

deverão ser qualificados



Continuidade das Discussões
CSTB QB33:2017 

Profilés PVC Revêtus (Perfis de PVC revestidos)

Avaliação da durabilidade do perfil de PVC laminado 
(resistência da laminação)

2.1.1. Envelhecimento Higrotermal

O ensaio deve ser realizado de acordo com as condições abaixo:

Perfil de PVC revestido com as seguintes características:

 Perfil com dimensões mínimas de 100 cm de comprimento por 4 cm de largura;

 A duração do envelhecimento é de 14 dias;

 Temperatura do ciclo entre (-15 ± 3) °C e (55 ± 3) °C por 6 horas;

 Manutenção da umidade relativa em (95 ± 5) % RH para temperaturas acima de (20 ± 3) °C.

Critérios estabelecidos

Normas ou documentos 
aplicáveis Requerimentos Medidas particulares

Aparência NA
Submissão ao comitê específico, se 

necessário
-

Diferença na cor NF EN ISO 11664-4
∆|E*≥|5
∆|b*≥|3

Campo de Visão:
2 ° iluminante padrão D65
reflexão especular incluída

Escala de cinza NF EN ISO 20105-A02 ≤3 -
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2.1.2. 2 Anos de Envelhecimento Natural em Perfil Laminado

O ensaio deve ser feito após, pelo menos, 1 mês da realização do ensaio de envelhecimento higrotermal (...)

Para realização do ensaio, os perfis devem preencher os seguintes requisitos de exposição:

 Garantir quantidades anuais de radiação de 6.6 ± 0.5 GJ.m-2;
 Receber 2950 ± 150 horas anuais de radiação solar.

Os perfis são expostos conforme NF EN ISO 877-1 com ângulo de exposição de 45°. A borda do corpo de prova é
posicionada horizontalmente.

Os CPs a serem expostos são perfis de PVC revestidos de acordo com a Figura 1.

Em caso de poluição por areia ou pó devido ao tempo, é permitido limpar a amostra com água (despressurizada).

Uma amostra de controle é mantida fora da luz, com as faces exposta e não exposta identificadas.

O tempo de exposição é de 2 anos. São permitidos mais 6 meses de exposição além dos 2 anos

Critérios estabelecidos

Normas ou documentos 
aplicáveis Requerimentos Medidas particulares

Aparência NA
Submissão ao comitê específico, se 

necessário
-

Diferença na cor NF EN ISO 11664-4
∆|E*≥|5
∆|b*≥|3

Campo de Visão:
2 ° iluminante padrão D65
reflexão especular incluída

Escala de cinza NF EN ISO 20105-A02 ≤3 -
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Avaliação da adequação ao uso do perfil de PVC laminado

2.2.1. Resistência ao Impacto

O ensaio é realizado nos seguintes perfis de PVC:

 Perfis de janelas e portas
 Perfis utilizados na caixa da persiana

Princípio: Submeter os perfis de PVC principais ao impacto por queda de massa, a uma altura conhecida e
temperatura fixa.
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Preparo dos corpos de prova:

O corpo de prova consiste em uma seção do perfil de PVC
com 200 mm de comprimento. Devem ser obtidos 10 CPs.

Resultados:

Avaliar os corpos de prova e registrar qualquer tipo de
trinco, rachadura ou ruptura, sendo elas caracterizadas
como reprovação da amostra avaliada. No caso de um
perfil de PVC revestido, qualquer destacamento do
revestimento será considerado como reprovação.

Acondicionamento:

Os corpos de prova devem ser acondicionados em
temperatura de (23 ± 5) ºC por, pelo menos, 1 hora antes do
ensaio.
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2.2.2. Ensaio de Desempenho Térmico

O ensaio é realizado nos seguintes perfis de PVC:

 Perfis de janelas e portas
 Perfis utilizados na caixa da persiana

Princípio: Corpo de prova composto por uma seção do perfil com
comprimento pré-determinado. Coloca-se em uma estufa a 70°C por 24
horas. Após o período de 24 horas, o perfil é avaliado em suas faces e na
seção transversal com intuito de detectar qualquer tipo de defeito.

Preparo dos corpos de prova:

O perfil deve ser cortado em uma seção de pelo menos 200 mm de
comprimento.

Resultados:

Relate o local e tipo de anormalidade avaliada na amostra. Não devem ser
identificadas quaisquer tipos de bolhas, rachaduras ou descascamento.
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Princípio:

O ensaio consiste em retirar a película do perfil de PVC,
utilizando uma força perpendicular à superfície do perfil, de
velocidade constante.

2.2.3. Ensaio de Resistência ao Descascamento

O ensaio é realizado nos seguintes perfis de PVC:
 Perfis de janelas e portas
 Perfis utilizados na caixa da persiana
 Painéis de revestimento em PVC

Este ensaio é realizado em perfis revestidos de PVC
novos, após envelhecimento higrotermal e após
envelhecimento natural.
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Análise dos Resultados:

a) Se a película romper previamente ao destacamento,
registrar a máxima força de tração (Fmáx), expressa
em N.

b) Se a película se destacar sobre um comprimento
mínimo de 20 mm na amostra, considera-se
ocorrência de destacamento. Registrar a resistência
ao destacamento (Rp), expressa em N/mm.
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2.2.4. Requisitos Necessários

1) Quando novo:

O perfil deve atender os critérios especificados abaixo:

Requisitos Medidas particulares

Resistência ao impacto

1 ruptura em 10 CPs

Perfis de portas e janelas:
10 J

Perfis para caixa de persiana:
6 J

Não há requisitos para painéis de PVC -

Desempenho térmico

Sem presença de bolhas, rachaduras ou 
destacamento de camadas

-

Não há requisitos para painéis de PVC
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2) Após envelhecimento higrotermal

Os perfis, após 14 dias de envelhecimento higrotermal, devem atender os critérios especificados abaixo:

Requisitos Medidas particulares

Resistência ao destacamento
Resistência ao destacamento ≤ 2 N/mm 

Rompimento da película: Fmáx
-

3) Após envelhecimento natural

Os perfis, após 2 anos de envelhecimento natural, devem atender os critérios especificados abaixo:

Pauta

Requisitos Medidas particulares

Resistência ao destacamento
Resistência ao destacamento ≤ 2 N/mm 

Rompimento da película: Fmáx
-
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 Documentos de referência:

 Como serão traduzidos?

 Quem arcará com as despesas oriundas da tradução?

 Quem se responsabilizará pela avaliação do conteúdo e apresentação aos
demais membros do GT 3?

 Ensaios:

 Quais ensaios serão realizados?

 Quem arcará com as despesas?

 Quem se responsabilizará pela realização dos ensaios?

 Quem fará o tratamento dos dados?
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