Manual DO VIDRACEIRO
PRODUTOS HABITAT
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1. Equipamentos de Proteção Individual

Máscara de pó
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Cinto de segurança

Óculos de segurança

Luva para corte

Capacete

Calça jeans

Mangote

Avental em raspa

Bota

Camisa

2. Estocagem
Conforme ABNT – NBR 7199: Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil:
• apoie os vidros sempre sobre borrachas macias;
• armazene os vidros na posição vertical, conforme
figuras 1 e 2;
• permita sempre a ventilação das chapas, não as cubra;
• recomenda-se a utilização de intercalários macios
(barbantes, cordas macias) e espumas para separar as
chapas de vidro;
• armazene as chapas de vidros conforme tabela 1.
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Tabela 1: armazenamento máximo de chapas de vidro
por pilha, conforme ABNT – NBR 7199: Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil.
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Vidro Recozido (mm)
Espessura nominal por pilha:

Máximo de chapas:

2,2
3
4
5
6
8
10
12
15
19

100
65
50
40
30
25
20
18
15
10

Vidro Temperado (mm)
Espessura nominal por pilha:

Máximo de chapas:

3
4
5
6
8
10
12

80
70
60
50
35
25
20

Vidro Composto:

Máximo de chapas por pilha:

qualquer espessura
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3. Beneficiamento
• As chapas de vidros devem ser posicionadas na mesa
de corte com a camada metalizada sempre para cima.
• Identifique a camada metalizada conforme as figuras
1 e 2.

Face Face
metalizada:
metalizada:
pontaponta
do lápis
do lápis
encosta
encosta
no no
reflexo
reflexo
da ponta
da ponta
do lápis
do lápis
figura 1

Este éEste
o lado
é o lado
do vidro:
do vidro:
pontaponta
do lápis
do lápis
NÃO NÃO
encosta
encosta
no no
reflexo
reflexo
da ponta
da ponta
do lápis
do lápis
figura 2

• Não recomendamos o querosene para os vidros
Habitat.
• Recomendamos o fluido de corte evaporativo.
• Não recomendamos o uso do fogo e álcool para
destacar um laminado.
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• Recomendamos para o corte manual, com destaque
manual, a distância mínima de borda de 5 vezes a espessura do vidro.
Exemplo:
A) durante o destaque levante a região riscada no
máximo 25 mm;
B) volte à posição de repouso do vidro;
C) puxe a área a ser destacada separando as duas
partes;
D) passe o estilete para cortar o intercalante.

1

2

3

4

Corte inferior
Corte superior

• Recomendamos o uso de ventosas em borracha
natural.
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• fique atento à capacidade máxima da ventosa utilizada, conforme especificação do fabricante.
• É preciso que a chapa de vidro e a borracha da ventosa estejam limpas para garantir a total aderência do
produto.

4. Instalação
Orientações para uma instalação de qualidade.
a) o vão medido: é importante a medida final do buraco, visto que em construção nova, onde as diferenças não são limitadas, o construtor deve dar o nível de
referência (distância do piso acabado) para que todas
as janelas alinhem com a fachada. Esse nível é o que
determina o nível mais baixo das janelas.
b) é recomendado que as medidas sejam em milímetros e mais precisas possível. É aconselhável usar uma
fita métrica ou uma régua de carpinteiro de dobradura.
c) a medição da abertura onde vai ficar a janela é algo
muito importante. Tiram-se sempre várias medidas na
vertical e na horizontal (pelo menos 3) e as duas diagonais.
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d) Em substituição: caso venha a considerar o quadro
antigo, sugere-se que a janela deva ser feita com marco
atual, caso contrário, considerar o marco novo.
e) Arcos e curvas. Nos arcos, os quais são geralmente
semicírculos, carpanéis ou semicírculos secção circular abaixo, conta o tamanho do raio (largura / 2). Já
nas curvas será necessário o desenvolvimento de um
modelo com um suporte rígido (cartão forte, folheado
madeira etc.).
f) A estanqueidade perfeita e a vedação de água entre
a janela e o trabalho.
g) A resistência para aguentar a pressão do vento e da
utilização da janela.
h) Abrir e fechar folha perfeita na sua moldura.
Para uma instalação adequada as três condições acima
devem durar durante todo o tempo de vida da janela,
para os diversos tipos de esquadrias, tais como alumínio, PVC, madeira etc. Por favor, consultar o fabricante.
• Sempre instale as peças de vidros com a face metalizada para o interior da construção.
• Quando as peças a serem instaladas forem laminadas,
as mesmas devem obedecer a especificação do projeto e a etiqueta deve ser posicionada conforme as faces
aplicadas:
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A) em face #2: etiqueta para fora;
B) em face #3: etiqueta para dentro.
• Nunca deixe o vidro em contato com materiais mais
duros do que ele, tais como pontas de parafusos, arremates entre outros.
• Utilize silicone de cura neutra, baguete, borracha ou
fita adesiva dupla face 3M VHB 4972 no processo de
colagem.
• Obs: recomendamos o uso de
silicone neutro para vedação.
• Não use massa de vidraceiro.
• O vidro Habitat laminado pode ser aplicado com a borda livre desde que esta não fique submersa em água.
4.1 Calço
• O material deve ser resistente ao peso do vidro e que
não deforme com o passar do tempo, nunca use calço
de madeira.
• Deve ser usado em qualquer caixilho
(menos os de madeira).
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• Deve ser usado quando a peça de vidro Habitat for
superior a 4 kg.
• Deve ser usado quando um dos lados da peça de vidro Habitat for superior a 1 m.
• Deve ser usado quando as peças de vidro Habitat forem móveis (abrir, correr, tombar).
• O número de calços e sua localização variam com a
forma da abertura da janela. A maneira correta de proceder está descrito no item 4.1.2.
4.1.2 Posicionamento dos calços conforme ABNT –
NBR 7199: Projeto, execução e aplicações de vidros na
construção civil e caixilhos.

fixo
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de abrir

brir

tipo guilhotina

maximar

pivotante

basculante

Calço de bordo de apoio(qu
basculante

Calço de bordo complement

Calço de bordo de apoio (que recebem os esforços das
chapas de vidros).

de apoio(que recebem
esforços
das chapas
de vidros)
Calço deos
bordo
complementar
(obrigatório
quando houver
deslizamento da chapa).

omplementar (obrigatório quando houver deslizamento da chapa)

ços das chapas de vidros)

ndo houver deslizamento da chapa)
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4.1.3 Folgas de borda e laterais
Devem ser dimensionadas para absorver tolerâncias
de fabricação do vidro e do caixilho e de dilatação térmica dos materiais envolvidos, e devem permitir que
os caixilhos atendam aos requisitos especificados na
NBR 10821. As Figuras abaixo ilustram os tipos de rebaixos e as indicações das folgas.
• Nos caixilhos de madeira, deve-se utilizar dispositivo
de fixação para melhorar a sustentação.
• A menor dimensão do cordão no rebaixo aberto é de
10 mm.

Rebaixo aberto

Folga lateral posterior:
mínimo 2 mm
Silicone
Neutro

Calço lateral posterior

Dispositivo
de fixação
Calço de bordo
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Folga de bordo:
mínimo 3 mm

Vidraças interiores
• Caixilho de madeira: a fixação das chapas de vidro
pode ser feita com moldura de madeira, sem massa.
• Caixilho metálico: a fixação das chapas deve ser feita em rebaixo, com ou sem moldura com borracha ou
EPDM.
• Caixilho de PVC: a fixação das chapas de vidro deve
ser feita com moldura do mesmo material.

Rebaixo fechado sem moldura

Folga lateral:
mínimo 2 mm

Folga lateral:
mínimo 2 mm
Silicone
Neutro
Calço lateral

Calço de bordo

Folga de bordo:
mínimo 3 mm
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Vidraças exteriores
• Caixilho de madeira ou PVC: deve-se colocar a moldura pelo menos com o calço de fundo, o calço anterior e
os calços laterais.
• Caixilho metálico: a fixação das chapas deve ser em
rebaixo fechado com moldura.
• Quando a moldura for fixada por pregos em caixilhos
de madeira, aplique previamente um colchão (aplique a
massa) junto à chapa de vidro e, em seguida, pressione a
moldura, fazendo fluir a massa ao longo desta, de maneira a se obter uma folga anterior uniforme.
• Em outros casos, fixa-se a moldura; em seguida, aplica-se
a massa de maneira a preencher a folga lateral anterior.
Rebaixo fechado com moldura

Folga lateral:
mínimo 2 mm
Moldura

Folga lateral:
mínimo 2 mm
Silicone
Neutro
Calço lateral posterior

Calço de bordo
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Folga de bordo:
mínimo 3 mm

4.1.4 Vidro de segurança temperado Habitat. Conforme ABNT – NBR 7199: Projeto, execução e aplicações
de vidros na construção civil.
O vidro de segurança temperado não pode sofrer recortes, perfurações ou lapidações, salvo polimentos
leve, inferior a 0,3 mm de profundidade.
Em colocações autoportantes, através de ferragens,
devem-se interpor, entre as ditas peças e chapas de vidro, materiais imputrescíveis, e que não escoem, com o
tempo, sob pressão.

4.1.5 Vidro de segurança laminado Habitat: as massas e
gaxetas, bem como calços, devem ser neutros em relação à camada intermediária do vidro laminado.

4.1.6 Vidros comuns (recozidos), insulados/duplo em seu
projeto e aplicação, deve-se observar rigorosamente as
condições e precauções recomendados pelo fabricante.
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5 – Transporte

Sugerimos:
- que o transporte ocorra em um cavalete com as peças
de pé (com pequena inclinação);
- não transportar mais de cinco janelas de cada lado do
cavalete;
- evitar de bater nos cantos da esquadria para evitar
deterioração;
- não armazenar as peças por longo período em condições ambientais quentes ou luz direta.
5.1 - Recebimento na obra
Sugerimos:
• identificar o vão para cada janela;
• não ficar muito tempo estacionado em ruas estreitas,
por questão de segurança.
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6 – LIMPEZA

Os vidros Habitat podem ser limpos de maneira
simples.
• Com um pano ou esponja macia, utilizando detergente neutro solúvel em água.
• Após sua aplicação, retire imediatamente com água
limpa em abundância.
• Retire o restante da água com um pequeno rodo de
mão ou pano macio.
• Não recomendamos utilizar álcool e/ou ácido acético,
limpadores químicos e severos, abrasivos, soluções de
limpeza de base ácida ou alcalina.
• Não recomendamos o uso de lãs de aço ou lâminas
metálicas para limpeza dos vidros.
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www.vidroshabitat.com.br

