
MANUAL INSTALAÇÃO
JANELA BATENTE
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Quadro �xo

Batente central

Aro móvel

Quadro �xo

Dobradiça

Quadro �xo

Vidro duplo

Bite

Berbequim
com ponta em
estrela T25

chave  fendas
N°15

4 mm

Outils Nécessaires

Acessórios
de colocação

Silic
one

neut
ro

Junta de acrílico
e vedante

Para edifícios novos com isolamento interior ou
renovação com isolamento. A caixilharia deve
ser maior do que o quadro. Observe a espessura
do isolamento a �m de determinar o tamanho
das �tas necessárias e os suportes de �xação
apropriados.

Largura exterior

Vista de cima

Interior

Exterior

Vista lateral

Exterior Interior

Isolante

Isolamento colocado após 
la janela ter sido instalada.

Para edifícios novos ou renovações, com ou sem
isolamento e especialmente para casas de 
pedra, Casas de madeira ou intradorso interiores. 
A dimensão total da carpintaria é ligeiramente
menor do que a dimensão da abertura.

Exterior Interior

Largura exterior

Exterior

Interior

Vista de cima

Vista lateral

Tipos de colocação:

Aplicação entre vãos: Aplicação fora de vãos:



1. Veri�que o nível e a canalização da sua caixilharia. 
Limpe o peitoril e o abatimento, se existir.

4. Fixe os dois colchetes altos (1) nas vigas da estrutura
e substitua as faixas.

6. Reposicione as faixas e veri�que novamente a esquadria, nível, prumo e alinhamento correcto das faixas. Fecha as
faixas. Termine de �xar todos os outros apoios. Retire todos os calços.

3. Área dobrável adaptada à espessura do revestimento.
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Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto verticalmente numa sala seca e ventilada, ao abrigo das intempéries. Para bene�ciar da garantia, o produto 
deve ser instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). É importante manter a lubri�cação nas partes móveis. Não aplicar nenhum produto abrasivo sobre o 
revestimento em pó, limpar com água com sabão.

Suporte de caixilharia

L

H

Veri�que as dimensões
H+L

+ ou - 0,5 cm no máximo.

2. Coloque a junta de acrilico no suporte da sua
alvenaria. Se necessário, adicionar silicone neutro no
caso de irregularidades locais.

Remontar a junta
em cerca de 20
cm.

Suporte de orelha de
caixilharia, à prova de água.

Veri�que a estanqueidade
no �nal do suporte da
caixilharia.

Posicione o quadro �xo no interior do espaço. Veri�que
o nível e corrija a canalização com calços, se necessário.

Calços

Localize a
localização das
abas e da broca 
om um martelo
e um Cinzel. Nos
blocos de cinza,
posicionar as
peças nas
articulações.

Posicionar os
calços em linha
com os
montantes da
armação.
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