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TÍTULO14AL.--. SERRALHARIAS DE ALUMÍNIO 
 
CAPÍTULO .2-. COMPONENTES EM PERFILADO DE ALUMÍNIO 
 
SUB.CAPº .21. VÃOS 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por unidade pronta acabada, assente e a funcionar (un). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os 
componentes fixos descritos no projecto, montados conforme especificações do 
fabricante do sistema, incluindo todos os acessórios de fixação; 
 
b. O fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vãos descritos no 
projecto, executados conforme especificações do fabricante do sistema, 
incluindo todos os acessórios de assemblagem de componentes e montagem 
do conjunto especificados; 
 
c. O fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação 
estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema, 
compatíveis com o tipo e forma da evolvente dos vãos; 
 
d. O fornecimento e aplicação das ferragens adequadas ao sistema aplicadas 
conforme especificações do fabricante e respeitando as regras previstas no 
projecto para o funcionamento da caixilharia incluindo molas, puxadores, 
fechaduras e todos os acessórios indicados no projecto; 
 
e. O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensões, tipo, 
propriedades e processos de aplicação descritos no projecto; 
 
f. O fornecimento e aplicação de borracha de espera  (batente de protecção), 
em todas as peças móveis; 
 



g. A protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico 
protector ou qualquer outro expediente para o mesmo fim e todos os trabalhos 
acessórios descritos no projecto. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. A caixilharia,  aros e ferragens  serão executados  de acordo com os MAPAS 
DE VÃOS e desenhos de pormenor; 
 
b. Os perfilados de alumínio anodizado, integram obrigatoriamente sistema 
CERTIFICADO de uso corrente no mercado (para garantia de manutenção) e 
deverão ser aplicados por casa especializada na aplicação deste tipo de 
trabalhos, de idoneidade comprovada; 
 
c. A caixilharia, bem como a correspondente ferragem e processos de 
aplicação, carecem da APROVAÇÃO prévia do Dono da Obra; 
 
d. Deverá ter-se especial atenção à necessidade de se garantir a rigidez do 
conjunto, e também a ESTANQUICIDADE das caixilharias, assegurando o bom 
funcionamento das partes móveis, pelo que todos os nós, ângulos e ligações 
serão cuidadosamente executados, utilizando nas assemblagens todo os 
acessórios especificados pelo fabricante do sistema, tendo acabamento perfeito 
e uniforme; 
 
e. As ferragens deverão ser robustas, de funcionamento eficiente e compatível 
com o esquema previsto no projecto, e as fixações aos perfis de alumínio 
deverão ser em aço inoxidável, ou outro material especificado pelo fabricante 
do sistema, tendo sempre em atenção a eliminação de fenómenos de 
CORROSÃO ELECTROLÍTICA, provocados pelo contacto do alumínio com 
outros metais; 
 
f. A caixilharia  deverá ser  ligada às alvenarias ou betões por intermédio de 
parafusos em AÇO-INOX ou qualquer outro material especificado pelo 
fabricante do sistema, tendo sempre em atenção e eliminação de fenómenos de 
corrosão electrolítica, provocados pelo contacto do alumínio com outros metais. 
 
g. A caixilharia será assente sobre CORDÃO-VEDANTE de secagem lenta, ou 
cordão de material expansivo, quimicamente compatível com o sistema, 
certificado por laboratório credenciado e aplicado de acordo com as intrujões 
dos fabricantes respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.14AL.21. 
 
a. Os perfis utilizados  deverão respeitar o estabelecido na especificação do 
L.N.E.C. nº E 303 -1974 
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TÍTULO14AL.--. SERRALHARIAS DE ALUMÍNIO 
 
CAPÍTULO .6-. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
 
SUB.CAPº .61. FERRAGENS PARA ALUMÍNIO 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
As componentes compreendidas neste artigo consideram-se integradas nos 
elementos funcionais de que fazem parte. 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Incluem-se neste artigo o fornecimento e aplicação de todas as ferragens 
(fichas, dobradiças, moletas, puxadores, trincos, etc) necessárias ao bom 
funcionamento dos elementos em que se integram, segundo o padrão definido 
no projecto. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho descrito neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. As ferragens serão do TIPO indicado no projecto, de QUALIDADE conforme 
as especificações técnicas deste Caderno de Encargos; 
 
b. Se, por inexistência de Norma Técnica específica, para a boa compreensão 
do tipo e qualidade da ferragem, for necessário recorrer à designação de 
modelo ou MARCA COMERCIAL, tal corresponderá à melhor definição do 
padrão pretendido e não à aplicação 
em concreto daquele modelo ou marca, sendo a referência acompanhada da 
designação "ou equivalente de qualidade não inferior" ou na forma abreviada 
"ou equivalente de q.n.i."; 
 
c. As ferragens terão o ACABAMENTO indicado nas peças do projecto, serão 
isentas de rebarbas ou outros defeitos e o acabamento será isento de 
picaduras, fendilhações ou bolhas; 
 
c. As ferragens  devem chegar à obra convenientemente acondicionadas para 
que sejam PROTEGIDAS até à aplicação e serviço; 
 
d. Em fechaduras,  a distância da BROCA Á TESTA  será de molde a que 
aquela fique centrada na couceira quando a houver, deixando a necessária 
folga para o perfeito funcionamento das moletas; 
 
e. As DOBRADIÇAS das portas  serão providas de  anilhas de apoio em 
material conveniente, com coeficiente de atrito baixo; 
 
f. O MOSTRUÁRIO de toda a ferragem a aplicar deverá ser presente ao dono 
da obra, com o intervalo de tempo suficiente antes da aplicação para que este 
se pronuncie sobre a sua aceitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.14AL.61. 
 


