
Desempenhos dos Perfis e Vedações Roverplastik

A função de um perfil para portas é satisfazer tanto as necessidades estéticas 
e funcionais do produto bem como as de produção do fabricante. É importante 
que o perfil se encaixe facilmente no canal, sem no entanto permitir que 
escape com facilidade, e que uma vez montado não sofra encolhimento. Por 
isto foram estudados perfis em materiais coextrudados, onde a parte macia 
garante uma fácil inserção e uma estabilidade excelente junto ao canal após 
montagem. A parte rígida, por sua vez, garante-se contra o efeito de encolhimento. 
No caso de inserção automática, em que as tensões do processo são muito 
elevadas, a parte rígida se torna fundamental. Um papel importante desempenha 
também o tipo de embalagem, que deve garantir que o produto não se 
deforme enquanto ele ainda está estocado, minimizando paradas durante o 
processo de produção. A bobina embalada com uma camada de papel 
colocada entre as camadas de perfil evita o perigo de deformação. A orientação 
do perfil na bobina é fundamental para a inserção automática, e deve ser 
verificado com base na ficha técnica e no rótulo do produto.
De fato, o desenho mostrado sobre este último representa o sentido de 
desbobinamento do perfil.
A proteção, formada por uma película removível, permite pintar o batente 
com o perfil já inserido. 

As dimensões funcionais  das portas estão compostas por:
A : Distância entre a porta e o batente 
B : Altura operacional
C : Profundidade do canal
D : Largura do canal

Profundidade e largura do canal (C, D) são medidas que devem ser consideradas 
em função da inserção do perfil na sede: as dimensões dos filetes flexíveis 
de fixação são dimensionadas para permitir a fácil inserção e uma boa 
vedação.
Distância entre porta e batente e Altura operacional (A, B) são as dimensões  
que determinam a sobreposição entre a porta e o batente; são determinados 
pelo tipo de ferramenta e pelo conceito com o qual  foi projetada a porta.

Orientação em bobina:
a ser avaliada em função do sentido de 
desbobinamento solicitado pelo 
equipamento de inserção automática

Proteção: película protetora para poder 
pintar os batentes com o perfil já instalado e 
evitar sujar o perfil no processo de montagem 
da porta na obra.

Alma Rígida:
facilita a inserção do perfil no canal e é necessária 
em caso de inserção automática porque evita o 
encolhimento do perfil

Camada de papel:
necessária para assegurar uma boa 
conservação do perfil na embalagem 
evitando possíveis deformações por 
pressão de bobinamento.

Filetes Flexíveis:
garantia de fixação e ao mesmo 
tempo, facilidade de uma possível 

remoção do perfil do canal 
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