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Introdução

1 Introdução

1.1 Símbolos e meios de apresentação

Advertências
Neste manual de instruções são empregadas advertências que alertam sobre danos materiais e corporais.

 X Leia e observe sempre estas advertências.
 X Observe todas as medidas assinaladas com o símbolo de advertência e a palavra de advertência.

Símbolo de 
advertência

Palavra de 
advertência

Significado

ADVERTÊN-
CIA

Perigos para pessoas. 
A inobservância pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Outros símbolos e meios de apresentação
Para esclarecer a operação correta, são destacadas informações importantes e notas técnicas.

Símbolo Significado

 

Significa “Nota importante”. 
Informações para se evitarem danos materiais, para se compreender ou otimizar os fluxos de trabalho.

 
Significa “Informação adicional”

 X  
Símbolo para uma ação: neste caso é necessário fazer alguma coisa.

 X Se uma ação tiver várias etapas observe sempre a ordem correta.

1.2 Revisões e validade
Versão 01: aplicável ao GCprofile Therm, ferragem ISO e ferragem de aperto ESG para a família ECdrive T2 a partir 
do ano de construção de 2021

1.3 Garantia do produto
De acordo com a responsabilidade do fabricante pelos seus produtos, definida na “Lei sobre a responsabilidade por 
produtos” neste folheto, é obrigatório observar as informações (informações de produto e finalidade prevista,  
utilização indevida, características do produto, manutenção do produto, obrigatoriedade de informação e instrução). 
A inobservância isenta o fabricante do seu dever de responsabilidade. 

1.4 Outros documentos aplicáveis
Tipo Nome
Base de processamento Resumo dos perfis
Lista de peças de fabrico específicas  
da encomenda
Desenhos de trabalho
Instruções de montagem Claraboia
Instruções de montagem GCprofile Therm
Instruções de montagem Sistema de portas de correr

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.

1.5 Abreviaturas

HSK Aresta de fecho principal

NSK Aresta de fecho secundária

OKFF Aresta superior piso acabado

DH Altura de passagem
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2 Indicações de segurança fundamentais

2.1 Utilização prevista

Doravante, a GEZE GmbH é designada de GEZE.

O sistema de portas de correr destina-se à abertura e fecho automático em passagens de edifícios. 
O sistema de portas de correr só pode ser utilizado na posição de montagem vertical e em espaços secos  
de áreas de aplicação permitidas (ver instruções de montagem e assistência técnica).

O sistema de portas de correr destina-se à passagem de pessoas em edifícios. 
O sistema de portas de correr não se destina às seguintes aplicações:
 à para a aplicação industrial
 à para áreas de aplicação que não se destinem à passagem de pessoas (por ex. portão de garagem)
 à em objetos móveis como navios

O sistema de portas de correr só pode ser utilizado:
 à no modos de operação previstos pela GEZE
 à com os componentes permitidos / autorizados pela GEZE
 à com o software fornecido pela GEZE
 à nas variantes de instalação / tipos de montagem documentados pela GEZE
 à no âmbito da área de aplicação homologada/permitida (clima / temperatura / tipo de proteção)
 à espaços secos

Uma utilização diferente é considerada indevida e resulta na anulação de quaisquer reivindicações da garantia  
e responsabilização em relação à GEZE. 

2.2 Indicações de segurança
 à Intervenções e modificações que afetem a tecnologia de segurança e a funcionalidade do sistema de porta  

de correr, só podem ser realizadas pela GEZE.
 à A operação perfeita e segura pressupõe um transporte correto, instalação e montagem corretas, uma operação 

qualificada e a devida manutenção.
 à É obrigatório observar as normas de prevenção de acidentes relevantes, bem como as restantes regras  

de segurança ou da medicina do trabalho reconhecidas.
 à Apenas acessórios e peças de reposição originais e acessórios autorizados pela GEZE garantem o perfeito 

funcionamento do sistema de porta de correr
 à Os trabalhos de montagem, manutenção e colocação em funcionamento especificados têm de ser realizados 

por técnicos autorizados pela GEZE.
 à As verificações de segurança técnica têm de observar a legislação e as prescrições específicas de cada país.
 à Modificações arbitrárias no sistema ilibam a GEZE de qualquer responsabilidade pelos danos daí resultantes  

e a certificação para aplicação em saídas e vias de emergência é anulada.
 à Se os produtos forem combinados com marcas de terceiros, a GEZE não assume qualquer responsabilidade.
 à Para fins de reparação e manutenção também só podem ser usadas peças sobressalentes genuínas da GEZE.
 à A ligação à tensão de rede tem de ser efetuada por um eletricista. Realizar a ligação à rede elétrica e o ensaio 

dos condutores de ligação à terra de acordo com a VDE 0100 Parte 600.
 à Como dispositivo de corte no lado da rede, usar um disjuntor de circuito de 10 A no local.
 à Proteger o interruptor de programa de visor contra o acesso não autorizado.
 à De acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE é obrigatório realizar uma análise de perigos antes da colocação 

em funcionamento do sistema de portas e o mesmo tem de ser marcado de acordo com a Diretiva de Marcação 
CE 93/68/CEE.

 à Observar as mais recentes versões das diretrizes, normas e prescrições específicas, em especial:
 à DIN 18650: “Fechaduras e ferragens – sistema automático de porta”
 à VDE 0100, Parte 600: “Criação de sistemas de baixa tensão”
 à EN 16005: “Portas motorizadas; segurança de utilização, requisitos e processo de verificação”
 à EN 60335-1: “Segurança de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades semelhantes – Parte 1: 

Requisitos gerais” 
 à EN 60335-2-103: “Segurança de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades semelhantes:  

Requisitos especiais para automatismos, portões, portas e janelas” 
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O produto deve ser montado ou instalado de forma a garantir o acesso fácil ao mesmo, com um esforço relativa-
mente reduzido, em caso de possíveis reparações e/ou trabalhos de manutenção, para que eventuais custos de 
desmontagem não sejam desproporcionais em relação ao valor do produto.

2.3 Trabalhar em segurança
 à Proteger o local de trabalho contra o acesso não autorizado.
 à Observar a área de oscilação de componentes compridos.
 à Nunca realizar trabalhos de elevado risco (por ex. montagem do automatismo, do resguardo ou das folhas  

da porta) sem a ajuda de outra pessoa.
 à Nas folhas em vidro aplicar autocolantes de segurança.
 à Perigo de ferimento devido a pontos de esmagamento, impacto, cisalhamento e arrepanhamento não  

protegidos!
 à Perigo de ferimento devido à rutura do vidro!
 à Perigo de ferimento devido a arestas vivas no automatismo!
 à Perigo de ferimento devido a peças móveis durante a montagem!

2.4 Trabalhar de forma ecológica
 à Aquando da eliminação do sistema de perfis, separar os diferentes materiais e reciclá-los para efeitos de rea-

proveitamento.

2.5 Saliência da estrutura
A saliência da estrutura tem de ser executada de acordo com a atual versão das “Orientações relativamente ao 
planeamento e execução da montagem de janelas e portas de entrada para construções novas e renovações”.

2.6 Indicações de segurança relativamente a transporte e armazenamento
 à Não atirar nem deixar cair.
 à Evitar impactos fortes.
 à Temperaturas de armazenamento abaixo de -30 °C e acima de +60 °C podem danificar o aparelho.
 à Proteger contra a humidade.
 à Utilizar dispositivos especiais para o transporte de vidro (por ex. cavaletes em A). 
 à Separar várias folhas de vidro em cavaletes ou armazenadas com recurso a separadores (por ex. placas de 

cortiça, papel, cordão de poliéster). 
 à Armazenar vidro apenas na vertical e sobre uma base nivelada e resistente. Utilizar material adequado como 

base (por ex. barrotes de madeira). 
 à No caso de vidro de isolamento, assegurar que a totalidade da espessura de elemento está pousado de forma 

nivelada sobre, pelo menos, 2 bases. 
 à Os dispositivos de segurança de armazenamento e transporte não podem danificar o vidro ou, em caso de  

vidro de isolamento, não podem danificar o compósito de extremidade, e têm de ser colocados de forma 
plana sobre a superfície do vidro. 

 à Espaços secos, bem ventilados, fechados e protegidos contra intempéries e raios UV são adequados para 
efeitos de armazenamento.

 à Nas folhas em vidro aplicar autocolantes de segurança.
 à Perigo de ferimento devido à rutura do vidro! Utilizar exclusivamente vidro de segurança.

2.7 Qualificação
A porta de correr GEZE só pode ser pré-montada por empresas que tenham sido autorizadas por um instituto  
de ensaios como unidade de produção avançada.
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3 Preparação

3.1 Planos
Desenho n.º Tipo Nome
70723-9-0980 Desenho de montagem Folha móvel
70723-9-0981 Desenho de montagem Peça lateral sob o lintel
70723-9-0984 Desenho de montagem Peça lateral sob o suporte de fixação
70723-1-0108 Desenho de montagem Pack de vedação NSK esquerdo para 

guia de solo em esquadria
70723-1-0109 Desenho de montagem Pack de vedação NSK direito para guia 

de solo em esquadria
70723-1-0114 Desenho de montagem Pack de vedação NSK direito
70723-1-0115 Desenho de montagem Pack de vedação NSK esquerdo
70715-9-9880 Desenhos das folhas Folha móvel ISO NSK de alumínio 
70715-9-9881 Desenhos das folhas Folha móvel ISO NSK de borracha 
70715-9-9882 Desenhos das folhas Peça lateral ISO 
70709-9-9852 Desenhos das folhas Folha móvel ESG EC T2
70709-9-9853 Desenhos das folhas Peça lateral ESG EC T2

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.

3.2 Ferramentas e meios auxiliares

Ferramentas Força de fecho/Quantidade/Aplicação

Lâmina

Torno de aperto e placas para nivelamento da aresta da junta do perfil

Cavaletes de trabalho  Quantidade em função da claraboia a montar

Cavaletes em A

Cinta tensora

Ventosa de elevação

Chave de parafusos Torx

Alicate de corte lateral

Pistola manual para cartuchos para selante vedante

Martelo de borracha/plástico

Broca para metal Ø 2 mm

3.3 Binários de aperto
Os binários de aperto são especificados no passo de montagem correspondente.

3.4 Consumíveis

Consumíveis Aplicação/Art./Mat. n.º

Cola EPDM para vedar as juntas dos envidraçados (mat. n.º 180280)

Selante vedante cinzenta para vedar (mat. n.º 167318)

Calços do vidro 4×36×100 com ranhura Compensação de pressão de vapor no caso do GCprofile Therm

3.5 Volume de fornecimento completo
 X Abrir as unidades de embalagem e verifique se estao completas com base na guia de remessa.
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4 Pré-montagem GCprofile Therm

4.1 Montar a folha móvel

4.1.1 Preparar o vidro

ADVERTÊNCIA!
Perigo de corte
A lâmina de processamento do vidro é muito afiada.

 X Manusear a lâmina com o cuidado necessário.

 X Pousar o vidro com cuidado sobre 2 cavaletes de montagem.

 X Assegurar que o vidro está no cavaletes de montagem com o lado exterior voltado para cima.
 X Observar a indicação sobre a colagem (em cima/em baixo) no vidro.

 X Retirar o selante saliente com uma lâmina afiada 
da extremidade do vidro.
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4.1.2 Colocar a borracha do envidraçado

 X Ao colocar a borracha do envidraçado (2) assegurar que a mesma não  
é puxada nem esticada.

 à Mais tarde, a junta do perfil (1) tem de situar-se na parte central superior  
do vidro sem junta.

 à Ao longo da sua circunferência, a borracha do envidraçado só pode  
ter uma junta.

�

�

 X Colocar a borracha do envidraçado (2) à volta  
da aresta do vidro.

 X Nos cantos, rasgar a borracha do envidraçado (2) 
cuidadosamente pela perfuração.

 X Fazer um rasgo em 3 pontos, em cada ângulo  
de 90°. 

2

 X Colar a borracha do envidraçado (2) no ponto  
da junta (1) com cola EPDM (ver Capítulo 3.4).

 X Deixar a cola EPDM secar durante 5–10 minutos.
 X Em seguida, comprimir ambas as superfícies  

de colagem.

2

1

4.1.3 Colocar as placas de suporte
 X Inserir 4 placas de suporte (1) por folha para o rodízio num perfil superior (2).

 

�

�
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4.1.4 Pousar os perfis no vidro

 X Verificar se as placas de suporte estão inseridas no perfil superior, ver Capítulo 4.1.3.

 à Calços 4 mm × 36 mm com compensação de pressão de vapor/ventilação da ranhura

 X Colar os calços do vidro no perfil inferior  
e em ambos os perfis verticais.

 X Eventualmente, aplicar massa selante (2)  
no perfil inferior e superior, para aumentar  
a estanquicidade. 

 X Colocar o perfil inferior e superior (1). 
Observar a aresta vertical.

 X Colocar 2 uniões angulares (3) por canto nos 
perfis inferiores e superiores, se necessário,  
dar umas pancadas ligeiras com um martelo  
de borracha/plástico.

�

�

�

�

 X Inserir 2 perfis de plug-in (3) no perfil de alumínio 
inferior (4).

�
�

 X Inserir os perfis de plug-in (3) de forma que 
fiquem salientes 21 mm em ambos os lados.

� �

���� ����
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 X Montar o perfil do friso lateral (5) da aresta  
de fecho secundária.

�

 X Montar o perfil do friso lateral (16) da aresta  
de fecho principal.

��

 X Alinhar as uniões nos pontos das juntas e proteger 
as mesmas em todos os 4 cantos com grampos  
de aperto.
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4.1.5 Aparafusar os perfis

A figura mostra a montagem na aresta de fecho secundária.

 

�

 X Aparafusar os perfis laterais nos 4 cantos com 2 parafusos de fixação (1), respetivamente (binário de aperto  
5,0 Nm).

4.1.6 Controlar as vedações

ADVERTÊNCIA!
A folha pode pesar até 140 kg. Durante a rotação é possível entalar partes do corpo.

 X Transportar a folha com um número de pessoas suficiente.
 X Usar luvas de proteção e calçado de segurança.

 X Comprimir o perfil do caixilho com uma cinta tensora.
Os perfis do caixilho têm de ser retos.

 X Virar a folha ao contrário nos cavaletes de montagem.
 X Controlar as vedações no lado inferior.

4.1.7 Montar o perfil de guia inferior

 X Colocar o perfil de guia inferior (2) 
de forma nivelada.

 X Fazer furos com uma broca de 2 mm.
 X Aparafusar o perfil de guia inferior 

(2) com parafusos (1) (binário de 
aperto 0,8 Nm).

 X Aparafusar o perfil de guia inferior 
(2) conforme o desenho das folhas.

�
�



GCprofile – Sistema perfilado folha e peça lateral

12

Pré-montagem GCprofile Therm

No caso de um guia inferior contínuo 
opcional:

 X Inserir o friso de deslizamento (3). 
O desengate aponta na direção  
da aresta de fecho principal.

�

�

 X Alinhar o friso de deslizamento (3) 
na aresta de fecho principal em 
relação ao perfil de guia inferior.

�

 X Fixar o friso de deslizamento (3) 
com parafuso (5) à aresta  
de fecho principal e secundária.

 X Enroscar o parafuso (5) até a cabeça do mesmo 
ficar nivelado com o friso de deslizamento.

��
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 X Inserir o friso de escova (5)  
no perfil de guia inferior.

 X Para fixar o friso de escova (5),  
dobrar um pouco a sua extremida-
de com um alicate e cuidado.

�

 X Inserir o friso de escova (5) total-
mente no perfil de guia inferior.

�

 X Reduzir o comprimento da outra 
extremidade do friso de escova (5).

 X Montar o segundo friso de escova 
da mesma maneira no perfil de 
guia inferior.

�
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4.1.8 Montar a vedação HSK

 X Colocar a vedação HSK (1) de forma nivelada  
no friso de deslizamento inferior.

 X Colocar a vedação HSK ao longo da aresta  
de fecho principal.

��
��

�

��
�

1 Vedação HSK
2 Friso de deslizamento
3 Friso de escova
4 Perfil de plug-in

 X Cortar a vedação HSK (1) superior de forma 
nivelada com o perfil HSK de alumínio.

�
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4.1.9 Trabalhos de remate e transporte

ADVERTÊNCIA!
A folha pode pesar até 140 kg. Durante o transporte é possível entalar partes do corpo.

 X Transportar a folha com um número de pessoas suficiente.
 X Usar luvas de proteção e calçado de segurança.

 X Pousar a folha pronta sem pack NSK montado no cavalete em A. A vedação HSK situa-se em cima.
 X Eventualmente, montar a segunda folha da mesma maneira.
 X Embalar e transportar o segundo pack NSK em separado. Não dobrar.
 X Observar a aresta vertical do vidro ISO.

4.1.10 Pré-montar o pack NSK da folha móvel

 à O pack NSK é composto pelo perfil de cobertura em alumínio (3), pelo friso de escova (1) e pela vedação NSK (2).

 X Se necessário, reduzir o comprimento  
da vedação NSK (2) conforme o desenho 
de montagem.

 X Reduzir o comprimento do friso de escova 
(1) conforme o desenho de montagem.

 X Pressionar o friso de escova (1) para  
dentro da vedação NSK (2).

 X Colocar o perfil de cobertura em alumínio 
(3) na vedação NSK (2).

�

�

�
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4.2 Montar a peça lateral para a montagem do lintel
 X Preparar o vidro, ver Capítulo 4.1.1.
 X Colocar a borracha do envidraçado, ver Capítulo 4.1.2.

4.2.1 Pousar os perfis no vidro

 X Observar a posição de montagem correta durante a montagem da peça lateral:
 X O parafuso de fixação da peça lateral (1) situa-se na parte interior superior.

�

 X Colar os calços do vidro no perfil inferior  
e em ambos os perfis verticais.

 X Eventualmente, aplicar selante vedante (2)  
no perfil inferior e superior, para aumentar  
a estanquicidade. 

 X Colocar o perfil inferior e superior (1). 
Observar a aresta vertical.

 X Colocar 2 uniões angulares (3) por canto no 
perfil inferior e superior, se necessário, dar umas 
pancadas ligeiras com um martelo de borracha/
plástico.

�

�

�

�
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 X Montar os perfis laterais (5).

�

 X Alinhar as uniões nos pontos das juntas  
e proteger as mesmas em todos os 4 cantos  
com grampos de aperto.

 X Aparafusar os perfis, ver Capítulo 4.1.5.
 X Controlar as vedações, ver Capítulo 4.1.6.
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4.3 Montar a peça lateral para a montagem do suporte
 X Preparar o vidro, ver Capítulo 4.1.1.

4.3.1 Colocar a borracha do envidraçado

Na peça lateral, a borracha do envidraçado não  
é passada em torno do vidro completo. A borracha 
do envidraçado termina na parte superior em  
ambos os lados, 10 mm abaixo da aresta do vidro. 

 X Colocar a borracha do envidraçado (1),  
ver Capítulo 4.1.2.

��

�

�

��

4.3.2 Pousar os perfis no vidro
 à Calços do vidro 4 mm × 36 mm para compensação da pressão de vapor ou para a ventilação da ranhura 

 X Colar os calços do vidro no perfil inferior e em 
ambos os perfis verticais.

 X Colocar o perfil inferior (1) no vidro.
�
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 X Colocar 2 uniões angulares (3) por canto no 
perfil inferior, se necessário, dar umas pancadas 
ligeiras com um martelo de borracha/plástico.

 X Eventualmente, aplicar massa vedante (2) para 
aumentar a estanquicidade.

�

�

�

�

 X Montar os perfis laterais (4).

�

 X Alinhar as uniões nos pontos das juntas e proteger 
as mesmas em todos os 4 cantos com grampos  
de aperto.
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4.3.3 Aparafusar os perfis

 

1

 X Aparafusar os perfis laterais nos 4 cantos com 2 parafusos de fixação (1), respetivamente (binário de aperto 5,0 Nm).

4.3.4 Controlar as vedações

ADVERTÊNCIA!
A folha pode pesar até 140 kg. Durante a rotação é possível entalar partes do corpo.

 X Transportar a folha com um número de pessoas suficiente.
 X Usar luvas de proteção e calçado de segurança.

 X Virar a folha ao contrário nos cavaletes de montagem.
 X Controlar as vedações no lado inferior.

4.3.5 Criar a peça lateral do pack de vedação

 X Recortar um entalhe de 5 mm nas vedações 
inferiores.

�
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 X Se necessário, reduzir o comprimento da vedação 
NSK (2) conforme o desenho de montagem.

 X Reduzir o comprimento do friso de escova (1) 
conforme o desenho de montagem.

 X Pressionar o friso de escova (1) para dentro  
da vedação NSK (2).

 X Posicionar o perfil de cobertura em alumínio (3) 
de forma a ser 5 mm mais curto na parte inferior 
do que a vedação (2) e a acompanhar a vedação 
de forma nivelada na parte superior.

 X Colocar o perfil de cobertura em alumínio (3)  
na vedação NSK (2).

�

�

�

�

�

�

 X Na parte superior, proteger a folha com película 
extensível ou faixa de plástico.

4.3.6 Trabalhos de remate e transporte

ADVERTÊNCIA!
A peça lateral é muito pesada. Durante o transporte é possível entalar partes do corpo.

 X Transportar a peça lateral com, pelo menos, 4 pessoas.
 X Usar luvas de proteção e calçado de segurança.

 X Virar a peça lateral ao contrário nos cavaletes de montagem.
 X Observar a aresta vertical do vidro ISO.
 X Controlar as vedações no lado inferior.
 X Pousar a peça lateral pronta sem NSK montado.
 X Embalar e transportar o segundo pack NSK em separado. Não dobrar.
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Pré-montagem ferragem ISO

5 Pré-montagem ferragem ISO

5.1 Pré-montar a folha móvel
 X Preparar o vidro, ver Capítulo 4.1.1.

5.1.1 Colocar a borracha do envidraçado
 X Encaixar a borracha do envidraçado( 2) sobre o envidraçado.
 X Colar a borracha do envidraçado (2) no ponto da junta (1) com cola EPDM (ver Capítulo 3.4).
 X Deixar a cola EPDM secar durante 5–10 minutos.
 X Em seguida, comprimir ambas as superfícies de colagem. 

2

1

5.1.2 Pousar os perfis no vidro
 X Encaixar a calha da porta superior e inferior (4) e (5) de forma centrada nas borrachas do envidraçado.

Vidro saliente em ambos os lados: 15 mm 

�

�

��

��

 X Inserir o perfil de suspensão (6) na calha da porta superior (4).
 X Observar a saliência de perfil esquerda e direita. 
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Pré-montagem ferragem ISO

�

�

 X Inserir a calha guia (7) na calha da porta inferior (5).
 X Observar a saliência de perfil esquerda e direita. 

�

�

 X Inserir a escova de vedação de solo (8) na calha guia (7). 

�

�
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Pré-montagem ferragem ISO

 X Introduzir os parafusos de suspensão e porcas (9) montados no perfil de suspensão (6).

 

�

�

�

5.1.3 Aparafusar os perfis

 X Fixar o friso de vedação (10) com 2 parafusos 
para chapa, respetivamente, no perfil  
de suspensão (6) e na calha guia (7).

 à O entalhe (11) da guia inferior tem  
de situar-se junto da calha guia. 

 à No caso da folha móvel com aresta  
de fecho secundária Al, observar  
a posição dos perfis para as folhas 
esquerdas e direitas. �

�

��

��

��
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Pré-montagem ferragem ISO

 X Fixar o friso lateral (13) com 2 parafusos 
para chapa, respetivamente, no perfil  
de suspensão (6) e na calha guia (7).

O entalhe (12) da guia inferior tem  
de situar-se junto da calha guia (7). 

As ilustrações mostram a montagem  
do perfil para a aresta de fecho  
secundária em alumínio.
A montagem do perfil para a aresta de 
fecho secundária em plástico é igual.

�

�� �� �

��
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Pré-montagem ferragem ISO

5.1.4 Montar as arestas de fecho

Em caso de aresta de fecho secundária  
em alumínio

 X Comprimir o perfil da vedação da porta (14)  
no friso lateral e cortar.

Em caso de aresta de fecho secundária  
em plástico

 X Comprimir o perfil da vedação da porta (14)  
no friso lateral e cortar. 

 X Comprimir o perfil da vedação da porta (15)  
no friso lateral e cortar.

 X Observar o alinhamento da folha da porta 
direita ou esquerda.

��

��

5.2 Montar a peça lateral
 X Preparar o vidro, ver Capítulo 4.1.1.

5.2.1 Colocar a borracha do envidraçado

 X Encaixar a borracha do envidraçado( 2) sobre  
o envidraçado.

 X Colar a borracha do envidraçado (2) no ponto 
da junta (1) com cola EPDM (ver Capítulo 3.4).

 X Deixar a cola EPDM secar durante 5–10 minutos.
 X Em seguida, comprimir ambas as superfícies  

de colagem.

2

1
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Pré-montagem ferragem ISO

 X Encaixar a calha da peça lateral (4) de forma 
centrada sobre a borracha do envidraçado.

�

 X Inserir o perfil de fixação (5) na calha da peça 
lateral (4).

 X Observar a saliência de perfil esquerda e direita.

4 calha de peça lateral
5 perfil de fixação
6 interior
7 exterior

�

�

� �

�
�

���
��

����
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Pré-montagem ferragem ISO

5.2.2 Aparafusar os perfis

 X Aparafusar o friso lateral (6) com 2 parafusos 
para chapa no perfil de fixação (5).

�

�

 X Aparafusar o perfil de vedação aresta de fecho 
secundária (7) com 2 parafusos para chapa no 
perfil de fixação (5).

�

�

5.2.3 Montar a borracha vedante

 X Pressionar a borracha vedante (8) para dentro 
do perfil de vedação da aresta de fecho secun-
dária (7) e cortar.

�

�

 à Em caso de utilização de células fotoelétricas:
 X Montar as células fotoelétricas.
 X Passar os cabos das células fotoelétricas no sentido ascendente pelo espaço vazio.

 à Os restantes passos de montagem encontram-se nas instruções de montagem do sistemas de portas de correr.
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

6 Pré-montagem ferragem de aperto ESG

6.1 Montar a folha móvel
 X Encaixar a borracha do envidraçado sobre o envidraçado.

6.1.1 Pousar os perfis no vidro

 X Encaixar a calha da porta (4) de forma centrada 
sobre a borracha do envidraçado.

Vidro saliente em ambos os lados: 19 mm

�

��

�

 X Inserir a calha guia (5) na calha da porta inferior (4).
 X Observar a saliência de perfil esquerda e direita.

�

��

��

�

�
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

 X Inserir a escova de vedação de solo (6) na calha 
guia (5).

�

�

 X Enroscar e apertar os pinos roscados na calha 
guia (5).

�

6.1.2 Montar a calha de aperto

 X Engatar a calha de aperto (7) de forma centrada 
na borracha do envidraçado.

�
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

 X Vidro saliente em ambos os lados: 19 mm

��
��

�

 X Inserir os perfis de aperto (8) conforme o desenho 
de montagem na calha de aperto (7).

 à A quantidade de perfis de aperto e das placas 
tensoras depende da largura da folha  
(ver desenho da montagem). 
Para a sequência das placas tensoras assegurar 
que o módulo 70709-1-1146 é complementado 
pelo número unitário correspondente.

�

�
�

 X Enroscar os pinos roscados (10) nas placas tensoras (9).

 

��

�

��

 X Inserir as placas tensoras (9) na calha de aperto (7).
 X Posicionar as placas tensoras (9) conforme  

o desenho de montagem através dos perfis  
de aperto (8).

 X Apertar os pinos roscados (10).

�

�

��

�
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

6.1.3 Aparafusar os perfis
 X Na parte inferior, aparafusar os frisos laterais (11) com parafusos de cabeça embutida para chapa (4) na calha 

da porta, na parte superior aparafusá-los com parafusos de cabeça escareada às placas tensoras (9).

 

�

�

��

��

��

��
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

 X Engatar o perfil de plástico (11) no friso lateral da aresta de fecho secundária e, se necessário, protegê-lo para 
não escorregar.

A haste vertical (12) tem de apontar para fora, o entalhe (13) para a guia inferior tem de apontar para baixo.

externo

��

�� ��

��

É possível ajustar o perfil de plástico (11) para se adaptar 
às especificidades estruturais.

 X Separar o perfil de plástico (11) num dos entalhes 
(14).

����
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

 X Pressionar a vedação (15) para dentro da peça 
lateral HSK (10).

��

��

��

6.2 Montar a peça lateral
 X Preparar o vidro, ver Capítulo 4.1.1.

6.2.1 Pousar os perfis no vidro

 X Encaixar a calha da peça lateral (4) de forma 
centrada sobre a borracha do envidraçado.

�
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Pré-montagem ferragem de aperto ESG

6.2.2 Aparafusar os perfis

 X Fixar o friso lateral (5) com 1 parafuso para  
chapa na calha da peça lateral (4).

�

�

 X Fixar o perfil de vedação da aresta de fecho 
secundária (6) com 1 parafuso para chapa  
na calha da peça lateral (4).

�

�

 X Pressionar a borracha vedante (7) para dentro 
do perfil de vedação da aresta de fecho  
secundária (6) e cortar.

�

�
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Trabalhos de acabamento

Em caso de utilização de células fotoelétricas:
 X Montar as células fotoelétricas.
 X Passar os cabos das células fotoelétricas no sentido ascendente pelo espaço vazio.

Os restantes passos de montagem encontram-se nas instruções de montagem do sistemas de portas de correr.

7 Trabalhos de acabamento
 X Estabelecer a ligação estrutural conforme a RAL (ver também o Capítulo 2.5).
 X Limpar o sistema e as superfícies de vidro.

8 Limpeza
Limpar o quê Limpar como

Superfícies de vidro Limpar com água fria com vinagre e secar.

Superfícies inoxidáveis Limpar com um pano não abrasivo.

Superfícies pintadas Limpar com água com sabão.

Superfícies anodizadas Limpar com sabão amarelo não alcalino (valor de pH 5,5 … 7).

Superfícies de plástico Limpar com água e um detergente suave.

Vedações EPDM Limpar com água e um detergente suave.
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Trabalhos de acabamento
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Trabalhos de acabamento
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Trabalhos de acabamento
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