
Perfis e Vedações para portas e janelas de madeira

O material com o qual são feitos os perfis garante a durabilidade durante o seu tempo de desempenho e uso: a precisão de 
forma e dimensão, melhora a memória elástica do material mantendo o desempenho dos Perfis e Vedações. Esta avaliação 
é realizada em função das condições ambientais na qual trabalhará o perfil, podendo se tratar de portas internas ou janelas 
externas, mudando as características dos materiais a serem empregados.
Na escolha do material também deve ser considerada a compatibilidade com os produtos ou os tratamentos ao qual serão 
submetidos a porta ou janela: a escolha será feita principalmente com base nos solventes utilizados nas tintas ou vernizes.
Conhecendo todas as características mencionadas será possível fazer a melhor escolha.
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K Composto à base de PVC plastificado, foi o primeiro material usado para a produção de Perfis e Vedações para 
portas e janelas de madeira, material extremamente versátil nas colorações e na dureza, permite a produção de 
produtos coextrudados. O material apesar de ter uma ótima estabilidade aos raios ultravioletas e ozônio pelas suas 
características, requer temperaturas operacionais não muito elevadas, sendo assim mais indicado para as 
aplicações no interior dos prédios e casas.
A excelente operacionalidade típica de materiais termofundentes permite de trabalhar com pressões de fechamento 
de até 3 mm e tolerâncias sobre nominais de ± 0,3 mm. Não sendo reticulados os compostos podem ser reciclados 
reduzindo o impacto ambiental.
Composto termoplástico a base de TPE, é a evolução adotada depois da introdução de tintas com solventes, a base 
de água, mantém as características de versatilidade na dureza e nas cores, permitindo a produção de artigos coextrudados. 
O material associa uma ótima estabilidade aos raios ultravioletas e ozônio, e opera em temperaturas mais elevadas, 
portanto, indicado também para aplicações em portas e janelas externas.
A excelente operacionalidade típica dos materiais termofundentes permite trabalhar com pressões de fechamento 
de até 3 milímetros e tolerâncias sobre dimensões nominais de ± 0,3 mm. Não sendo reticulados os compostos 
podem ser reciclados reduzindo o impacto ambiental.
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Materiais dos Perfis e Vedações

Os Perfis e Vedações nas portas internas são elementos estéticos de acabamento com a função de suavizar o fechamento 
da porta. A forma do perfil deve ser projetada em função do tipo de ferramenta usada na fabricação do batente para prevenir 
uma pressão de fechamento antiestética, e tornar cômodo o fechamento da porta.  Em função do tipo acabamento o perfil 
deverá ser capaz de cobrir a transição do elemento rústico para o acabado; quando utilizada lâmina natural de revestimento 
cobrindo a aresta de corte integralmente, na opção de pintura cobrindo qualquer defeito ou de tratamento das bordas.
Neste último caso deve ser escolhido um perfil com materiais que também sejam compatíveis com os solventes utilizados 
na tinta ou verniz a fim de evitar a ocorrência de fenômenos de adesão entre o perfil e o batente ou manchas antiestéticas. 

Equipamento

MOD. A28 - Desbobinador para bobinas de Perfis e Vedações

Mod. A28 Mod. A28+A28/1

O desbobinador “A28” Roverplastik , graças à sua versatilidade é de fácil 
manuseio, o instrumento ideal para o desbobinamento na produção 
industrial. 

Características: 
* Armação em alumínio 
* Capacidade de transportar até 4 bobinas (A28+A28/1) 
* Ajustável para bobinas de diferentes diâmetros e espessuras 
* Inclui rodas com freios 

Roverplastik projeta e fabrica os 
moldes dos Perfis e Vedações.


