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Vedações para portas

Os materiais e formas das vedações garantem o desempenho e a durabilidade durante a vida útil projetada. O projeto do 
perfil adequado para a aplicação e a precisão dimensional ao longo da bobina melhoram a memória elástica do material 
mantendo o desempenho das vedações. Esta avaliação é realizada em função das condições de ambiente na qual trabalhará 
a vedação, podendo se tratar de portas internas ou externas, alterando as características dos materiais a serem emprega-
dos. Na escolha do material também deve ser considerada a compatibilidade com os produtos ou os tratamentos aos quais 
serão submetidos à porta. Quando pintadas ou recobertas, devemos selecionar materiais compatíveis com os solventes 
utilizados na tinta ou verniz com o objetivo de evitar a ocorrência de fenômenos de adesão entre a vedação e a porta, 
ressecamentos ou manchas antiestéticas. O material TPE (Elastômero Termoplástico) foi o material selecionado para a 
maior parte das aplicações por ter propriedades superiores de resistência à temperatura (de -40ºC a 70ºC) e solventes 
diversos, além de excelentes propriedades mecânicas e para a coextrusão.

Nomenclatura para seleção das vedações:

AC Material TPE (Elastômero Termoplástico)

Bobina                                                                                                                                   

Com película protetora                                                                                                                       

Sem película protetora                                                                                                                                         

BOB
CP

SP

Materiais / Formas das Vedações

As Vedações nas portas internas e externas são elementos estéticos de acabamento com a função de amortecer o fecha-
mento  da  porta, em algumas aplicações também atendem requisitos acústicos e térmicos. A forma do perfil deve ser proje-
tada em função do tipo de canal e ferramenta usada na fabricação do batente prevenindo deformações indesejadas e 
tornando cômodo o fechamento da porta. A seleção do material de vedação deve ser feita em função da aplicação e dos  
materiais usados nos elementos do conjunto da porta. A Roverplastik desenvolve projetos especiais de acordo com a neces-
sidade técnica do cliente com níveis elevados de prestação funcional, térmica e acústica.

“No Light”                                                                                                                                         L

Controle óptico em linha, para testar as dimensões funcionais
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A função de uma vedação para portas é satisfazer tanto as necessidades 
estéticas e funcionais do produto bem como as de produção do fabricante. 
No inserimento é importante que a vedação entre com facilidade no canal, 
sem no entanto permitir que se destaque facilmente, e que uma vez mon-
tado não sofra encolhimento. A tecnologia usada é a fabricação através do 
processo de coextrusão, onde a parte flexível garante um fácil inserimento 
e uma estabilidade perfeita junto ao canal após montagem. A parte rígida, 
por sua vez, oferece a garantia contra o efeito de estiramento e posterior 
encolhimento. No caso de inserção automática, em que as tensões do 
processo são mais 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, minimi-
zando paradas durante o processo de produção. A bobina embalada com 
uma camada de papel colocada entre as camadas de vedação evita o risco 
de deformação. A orientação da vedação na bobina é fundamental para a 
inserção automática, e deve ser verificado com base na ficha técnica e na 
etiqueta do produto. A proteção, formada por uma película removível, 
permite pintar o batente com a vedação já inserida e evita eventuais 
sujidades na montagem na obra.

As dimensões funcionais das portas estão compostas por: 

A : Distância entre a porta e o batente
B : Altura do rebaixo
C : Profundidade do canal
D : Largura do canal

Desempenho das Vedações
 

 

  
 

 

ROVDIR

Proteção: película protetora para poder 
pintar os batentes com a vedação já instala-
da e evitar sujar o perfil no processo de mon-
tagem da porta na obra.

Alma Rígida: facilita a inserção da 
vedação no canal - necessária em caso de 
inserção automática porque evita o encolhi-
mento do perfil.

Filetes Flexíveis:
elemento de fixação e ao mesmo tempo, 

permite de uma possível remoção da 
vedação do canal.

Orientação em bobina:
a ser avaliada em função do sentido de 
desbobinamento solicitado pelo equi-
pamento de inserção automática.

Camada de papel:
dependendo da vedação é necessário 
para assegurar uma boa conservação 
do perfil na embalagem evitando 
possíveis deformações.



Norma Brasileira ABNT NBR 15930-2: portas de madeira para edificações

Vedações “NO LIGHT”

As Vedações Roverplastik “No Light” já estão disponíveis no Mercado. Elas mantem a função tradicional de vedação e 
amortecimento e contam agora contam com a função de escurecimento.
 
Para garantir um padrão estético elevado, estas vedações devem ser brancas como as portas internas onde são aplicadas.

Normalmente, as vedações brancas disponíveis no mercado não oferecem uma solução para o escurecimento adequado, 
uma vez que permitem a passagem da luz.
 
Para resolver este problema e melhorar o conforto, a Roverplastik desenvolveu a vedação "NoLight". Através de um trata-
mento inovador, a vedação bloqueia a passagem de luz e poeira.

MAX LIMITES DOS DESVIOS     4,0 mm      3,0 mm                2,0 mm

Porta sem vedações “No Light”

Esta norma indica, para a folha de porta, 3 três níveis diferentes (VN1, VN2 e VN3) para cada um dos padrões e limites dos
desvios de forma e planicidade das faces da folha da porta.

VN1 VN2 VN3

 
Variações dimensões Nominais (VN): 

max padrões e limites dos desvios de forma e 
 planicidade das faces da folha da porta (mm)  

Variação e devios em relação ao plano perfeito VN1 VN2 VN3 

Abaulamento 4,0 3,0 2,0 

Encanoamento 2,0 1,5 1,0 

Torção 4,0 3,0 2,0 

Curvatura da borda vertical 2,0 1,5 1,0 

Abaulamento diagonal 4,0 3,0 2,0 

 



Vedações para portas - Novos modelos anti empenamento
541 AC BOB ROV - 541 AC BOB ROV CP

Bobinas: 350m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm

350m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm

Bobinas: 260m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm com separador de papel

260m Coils 
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm with paper separator

C =         5,5 mm        D =         3,2 mm
A =        3-4 mm        B =           10 mm

543 AC BOB ROV - 543 AC BOB ROV CP

6 mm 3,5 mm
A =      3-4 mm         B =            10 mm
C = D =

Bobinas: 200m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm com separador de papel

200m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm with paper separator

542 AC BOB ROV - 542 AC BOB ROV CP

C = D =
A =      3-4 mm         B =         12 mm

5,5 mm 3,5 mm

Capacidade de compensação do modelo 541 AC BOB ROV



Vedações para portas 
093 AC BOB ROV - 093 AC BOB ROV CP

Bobinas: 470m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm

470m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm

Bobinas: 260m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm com 
separador de papel

260m Coils 
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm with paper separator

C =         5,5 mm        D =         3,2 mm
A =            3 mm        B =           10 mm

390 AC BOB - 390 AC BOB CP

4 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

10 mm

Bobinas: 200m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm

200m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm

437 AC BOB ROV CP

4 mm 12 mm
C = D =
A = B =

5,5 mm 3,5 mm

Bobinas: 260m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm

260m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm

465 AC BOB ROV CP

C = D =
A =      3-4 mm         B =          10 mm

5,5 mm 3,5 mm



Caixas: 322,5m (75 peças em 
2 barras - dupla unida - 
de 2,15m)
Cores: marrom - branco – bege

Boxes: 322,5m (75 pieces in 2 bars -
double and jointed - 2,15m each)
Colours: brown - white - hazel brown  

204 AC BARRA DUPLA

--
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

219/15  -  219/10

Escova altura 10 mm ou 15 mm 
Caixas: 260m ou 215m 
Cores: preto - branco - cinza - 
bege – marrom

Pile: height 10 mm or 15 mm
Boxes: 260m or 215m
Colours: black - white - grey - 
hazel brown - brown

A = B = mm 01-
5 mm 3,2 mmC = D =

Perfis e Vedações para portas de correr

Equipamento

MOD. A28 - Desbobinador para bobinas de 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.



Depliant stampato su carta usomano naturale senza legno, a forestazione controllata 

Centro di informazione
          sul PVC

Associazione Nazionale
per l’isolamento Termico 

e Acustico

ROVERPLASTIK BRASIL
www.roverplastik.com.br
contato@roverplastik.com.br

TEL. (47) 33862030
 (41)999347576

Há mais de 50 anos, 
Roverplastik
Roverplastik SpA, líder na Itália na tecnologia de perfi s e 
vedações para portas e janelas, nasce em 1965 como empresa 
individual para a produção de persianas.
Sempre presidida pelo fundador Renato Festi, a Roverplastik 

vem constantemente ampliando o seu volume de negócios 
e se transformando em uma empresa de capital aberto em 
contínua evolução, tanto em termos de capacidade produtiva 
quanto na variedade de soluções e oferta de produtos para o 
mercado.
A empresa apresenta ao mercado, um mix de produtos e 
soluções amplas e diversifi cadas, fornecendo perfi s e 
vedações para portas e janelas de madeira, trilhos de 
alumínio, caixas pré-fabricadas, blocos térmicos isolantes
para janela, persianas, sistemas motorizados para a abertura
das venezianas de janelas. Os produtos de ponta da empresa
são os Perfi s e Vedações, que permitem obter uma porta
ou janela acabada de forma profi ssional, e a solução 
construtiva para o vão da janela “RoverBlok Energy”,
que desde a sua introdução no mercado europeu até hoje, 
obteve um notável sucesso devido aos valores de 
isolamento que assegura, sendo que os Perfi s e
Vedações representam um elemento fundamental para o 

alcance dos valores de isolamento térmico e acústico do   
conjunto. A Empresa trabalha na evolução contínua dos  
produtos. A Roverplastik implantou uma área de Pesquisa 
e Desenvolvimento, na qual colaboradores com formação 
específi ca em engenharia buscam realizar atualizações 
contínuas em termos de materiais utilizados e 
soluções tecnológicas adotadas. Os investimentos 
contínuos realizados nesta área permitem oferecer aos 
seus clientes a experiência, a competência e a grande 
fl exibilidade que identifi ca a Roverplastik como  fornecedor
ideal de produtos de linha personlzados de alta qualidade.   
Em 2008 graças à elevada competência técnica 
demonstrada na concepção e na gestão sustentável da 
própria produção, a empresa foi reconhecida como “Partner
CasaClima”, ou seja, fabricante de produtos habilitados a 
respeitar as rigorosas normas impostas por este reconhecido
sistema de Certifi cação Energética de Edifícios Europeus. 
Em 2011, a empresa apresentou o seu bloco térmico acústico
RoverBlok Energy à “Mapeamento dos produtos Leed”. Em 
2015 a empresa estabeleceu a Roverplastik Brasil, situada no 
estado de Santa Catarina, com o objetivo de distribuir seus 
produtos no mercado nacional além de prover suporte ope-
racional  e técnico com equipe especializada aos clientes. Em 
mais de 50 anos de atividade, a Roverplastik superou inúmeras
exigências técnicas, econômicas, estéticas e arquitetônicas, 
focalizando principalmente nos detalhes, com uma 
atenção especial na assistência aos clientes. Este é o 
compromisso que a empresa perseguirá ao longo do
tempo, se mantendo fi el ao objetivo que sempre estabeleceu:
um crescimento contínuo na perspectiva de um desenvolvimento
cada vez maior.

Roverplastik Spa
é certificada 
UNI EN ISO 9001:2008

Presidente da Roverplastik, Sr. Renato Festi

ideias concretas, soluções flexíveis


