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Pauta



Continuidade das Análises de 
Documentação Nacional e 

Internacional Sobre Perfis de PVC 
Rígido Coloridos



 Retomada das deliberações da 2ª Reunião do GT 3, com
destaque para a solicitação formal ao Sr. Robson Campos de
disponibilização pela ABNT dos documentos técnicos
internacionais a serem utilizados para a continuidade dos
estudos:

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

 AAMA 303-18 – Voluntary Specification for Rigid Polyvinyl Chloride (PVC)
Exterior Profiles;

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

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

3ª Reunião/2018 do GT-3

Desenvolvidas por Associações de Fabricantes, e desprovidas de valor normativo, 
o que não restringe sua referenciação na Parte 3: Requisitos para perfis coloridos 
e colaminados, da Norma de perfis de PVC rígido para a fabricação de esquadrias.



19/10/18

3ª Reunião/2018 do GT-3

O Sr. Álvaro Almeida informou a indisponibilidade de convênios entre a ABNT e as entidades RAL
GZ (Alemã), AAMA (Americana) e NMX (Mexicana).

Caberá ao setor adquirir os documentos técnicos internacionais de interesse para a evolução dos
trabalhos.



 O que ficou acordado:
 A TESIS, em nome do GT 3, ficou responsável por reforçar o pedido

de disponibilização pela ABNT dos documentos técnicos.

 A TESIS e a ASPEC-PVC ficaram responsáveis questionar a CEE-191
quanto à disponibilização para Consulta Nacional, pela ABNT, do
Texto-base do Projeto de Norma de Perfis de PVC rígido para a
fabricação de esquadrias – Parte 1 e Parte 2.

 Os participantes ficaram responsáveis pelo envio de informações
acerca da coloração de perfis de PVC rígido adotados em seus
processos.

 As empresas fornecedoras de lâminas, capas, tintas e adesivos para
coloração de perfis de PVC rígido só serão convidadas para
participação das próximas reuniões do GT 3 quando da aquisição dos
documentos técnicos internacionais requeridos.

3ª Reunião/2018 do GT-3
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Especificações Gerais de Qualidade –
Ensaios, Descrição do Sistema e Certificado
de Conformidade
Prefácio
História
O desenvolvimento da presente edição
Filosofia da RAL-GZ 716: Interface para garantia de qualidade 
de janelas e portas
1-1 Estrutura e escopo
1-2 Requisitos de qualidade
1-3 Controle
1-4 Classificação
1-5 Mudanças na qualidade e nas especificações de ensaios
Anexo 1 AI (Informativo)
Divulgação de relatórios de ensaio
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Parte 1: Requisitos de qualidade – Ensaios,
descrição do sistema e conformidade de
janelas e portas de PVC com
envidraçamento convencional
2-1 Escopo
2-2 Descrição do sistema
2-2.2 Síntese da descrição do sistema
2-2.3 Variação da descrição do sistema
2-3 Requisitos
2-3.1 Acessórios / Guarnições
2-3.2 Compostos
2-3.3 Limites
2-3.4 Reforços
2-3.5 Vedações
2-3.6 Parafusos
2-4 Avaliação preliminar / Conformidade
2-4.2 Seleção de amostras
2-5 Requisitos adicionais de qualidade
2-5.1 Isolamento térmico
2-5.2 Isolamento acústico
2-5.3 Propriedades radioativas
2-5.4 Capacidade de carga de dispositivos de segurança
2-5.5 Segurança contra quedas



Continuidade das Discussões

RAL-GZ 716:2013 –
Kunststoff-

Fensterprofilsysteme -
Gütesicherung

(Sistemas de perfis de 
janelas de PVC -

garantia da qualidade)

2-5.6 Resistência ao impacto
2-5.7 Proteção contra arrombamento
2-6 Relatório de ensaio
2-7 Controle / Monitoramento
2-8 Classificação
2-9 Alterações
2-10 Anexos
Anexo 2-AI:  Caracterização de elementos de janelas e portas 
de PVC
Tipo 1.1: Janelas e portas de abrir/ trincos fixos
Tipo 1.2: Janelas e portas de abrir / trincos móveis
Tipo 2.1: Portas e janelas PSK
Tipo 2.2: Janelas e portas sanfonadas
Tipo 2.3: Janelas pivotantes
Tipo 2.4: Janelas especialmente construídas
Tipo 3.1: Portas de entrada
Tipo 3.2: Portas deslizantes de elevação (HST + HSKT)
Tipo 3.3: Janelas de correr, portas de correr
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Anexo 2-AII: para RAL GZ 716
Anexo 2-AIII: para RAL GZ 716
1- Requisitos adicionais de desempenho para qualificação de 
materiais
1-1 Perfis de PVC
1-2 Articulações mecânicas de janelas de PVC
1-3 Perfis de vedação extrudados
1-4 Reforços
2- Produção / fabricação
3- Alargamento ambiental e energia
Anexo 2-AIV: Normas e regulamentos aplicáveis
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Parte 2: Especificações especiais de
qualidade – Ensaios, descrição do sistema e
conformidade para vidros colados nas
estruturas de PVC
Prefácio
Por que uma diretriz de qualidade para colagem?
Conceito de qualidade
Classificação sistemática das estruturas coladas
Identificação de componentes
Teste de adesividade
Compatibilidade
Avaliação do sistema de janelas coladas
3-1 Escopo
3-2 Requisitos para a descrição do sistema
3-3 Sistemas adesivos - descrição e classificação
3-4 Compatibilidade, requisitos e testes
3-4.1 Critérios de tolerância
3-4.2 Identificação dos componentes
3-4.3 Verificação de compatibilidade
3-4.4 Certificação da compatibilidade do material
3-4.5 Inspeção
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3-5 Avaliação do sistema de janelas coladas
3-5.1 Avaliação da descrição do sistema
3-5.2 Requisitos
3-5.3 Seleção de elementos
3-5.4 Requisitos para os elementos de análise e seus ensaios
3-5.5 Verificação de saída
3-5.6 Desmontagem e inspeção
3-5.7 Avaliação final dos ensaios de qualificação
3-5.8 Relatório de ensaio
3-5.9 Inspeção
3-6 Isolamento térmico e acústico
3-7 Outras propriedades e seus ensaios
3-8 Conformidade e selo de qualidade
3-9 Controle / Monitoramento
3-10 Classificação
3-11 Variações
Anexo 3A-I
Tipo 1-1: Janelas e portas de abrir/ trincos fixos
Tipo 1-2: Janelas e portas de abrir/ trincos móveis
Tipo 2-1: Portas e Janelas PSK
Tipo 2-2: Janelas e portas sanfonadas
Tipo 2-3: Janelas pivotantes



Continuidade das Discussões

RAL-GZ 716:2013 –
Kunststoff-

Fensterprofilsysteme -
Gütesicherung

(Sistemas de perfis de 
janelas de PVC -

garantia da qualidade)

Tipo 2-4: Janelas especialmente construídas
Tipo 3-1: Portas de entrada
Anexo 3-AII
Determinação do envelhecimento em função da posição do 
adesivo 
Anexo 3-AIII: Condições
Anexo 3-AIV: Outras normas e regras aplicáveis
Anexo 3-AV: Matriz de mudança
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Normas de implementação para concessão e
gestão do selo de qualidade para sistemas
de janelas com perfil de PVC
1 Critérios da qualidade
2 Apresentação
3 Aplicação
4 Controle
5 Não conformidades
6 Queixa / Denúncia / Reclamação
7 Renovação do selo de qualidade
8 Alterações
Padrão 1 Nota obrigatória
Padrão 2 Atestado de qualificação
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 Andamento do contato com empresas fornecedoras de 
componentes para a coloração de perfis de PVC

 Efetuação de contato, pelo Sr. Eduardo Rosa, com três
empresas fabricantes de lâminas, e com uma empresa
fabricante de tintas. As empresas contatadas manifestaram
interesse em participar das discussões do GT 3.

 Entendimento, pelo grupo, de que as discussões junto a
fornecedores de lâminas, capas, tintas e adesivos para
coloração de perfis de PVC serão mais produtivas após estudo
dos documentos técnicos internacionais solicitados à ABNT.

3ª Reunião/2018 do GT-3



Próximas Reuniões TESIS
14 h – GT-3



 Continuidade das análises de documentação nacional e 
internacional sobre perfis de PVC rígido

 Importância de aquisição de documentos normativos
atualizados para dar andamento aos estudos.

 Considerações acerca da Adoção de Documentos Técnicos
Internacionais, conforme requisitado pela Sra. Priscila Andrade,
e entendimento, pelo grupo, da inaplicabilidade das
especificações definidas pela ABNT na Diretiva 3 no presente
momento.

 Retomada das principais discussões desenvolvidas durante a 2ª
Reunião do GT 3 Perfis rígidos para esquadrias de PVC da
ABNT/CEE-191 “Comissão de Estudos Especial de
Esquadrias”.

3ª Reunião/2018 do GT-3



 Entraves decorrentes da indisponibilidade dos documentos
técnicos internacionais à evolução dos estudos e discussões
associados à Parte 3 da Norma de perfis de PVC rígido para a
fabricação de esquadrias.

 Proposição de alternativas para continuidade dos trabalhos
associados à Parte 3 da Norma de perfis de PVC rígido para a
fabricação de esquadrias:

 Abertura de discussões técnicas envolvendo empresas nacionais
responsáveis pela comercialização de procedimentos para coloração de
perfis de PVC nas próximas reuniões do GT 3;

 Suspensão das reuniões do GT 3 até a disponibilização dos documentos
técnicos internacionais solicitados à ABNT.

3ª Reunião/2018 do GT-3



 O que ficou acordado:

 A TESIS, em nome do GT 3, ficou responsável por reforçar o pedido
de disponibilização pela ABNT dos documentos técnicos
internacionais a serem utilizados para a continuidade dos estudos. A
solicitação será feita em 18/10/18, durante Reunião Plenária da
ABNT/CEE-191 – Comissão de Estudos Especial de Esquadrias –,
para que conste em Ata. Deverá ser questionada a possibilidade de
disponibilização do material até dia 26/11/18.

 A TESIS e a ASPEC-PVC ficaram responsáveis por efetuar
questionamento formal à CEE-191 quanto ao andamento dos
trabalhos de revisão e editoração, pela ABNT, do Texto-base do
Projeto de Norma de Perfis de PVC rígido para a fabricação de
esquadrias – Parte 1 e Parte 2, e sua disponibilização à Consulta
Nacional. O Sr. Eduardo Rosa se comprometeu a contatar a Sra.
Fabíola Beltrame, coordenadora da Comissão de Estudos.

3ª Reunião/2018 do GT-3



 Os membros associados ficaram responsáveis pelo envio de informações
acerca de produtos para a coloração de perfis de PVC rígido já adotados em
seus processos.

 O Sr. Marcos Silveira ficou responsável por encaminhar o contato de
representante da KLEIBERIT, empresa fabricante de adesivos, ao Sr. Eduardo
Rosa.

 O Sr. Rodrigo Goularte se comprometeu a apresentar o posicionamento da
PROFINE quanto ao conteúdo do material disponível para análise.

 As empresas fornecedoras de lâminas, capas, tintas e adesivos para
coloração de perfis de PVC rígido só serão convidadas para participação das
próximas reuniões do GT 3 quando da aquisição dos documentos técnicos
internacionais requeridos, que subsidiarão as discussões.

 O Sr. Marcos Silveira (VEKA) e a Sra. Tatiani Bolognesi (CLARIS) ficaram
responsáveis pelo levantamento de especificações para perfis coloridos em
PVC rígido juntamente aos respectivos departamentos técnicos.

3ª Reunião/2018 do GT-3


