
Manual de Instalação

PORTAS CORTA-FOGO
Garantia de Qualidade e Segurança contra Incêndio

Instruções completas e passo a passo para instalação de batente, folha de porta corta-fogo, dobradiças, 
fechadura e lingueta.
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1
Fixação do batente no vão da alvenaria: Verifique 
o lado de abertura da porta, o prumo e o nível. 
Não enterre o batente no piso, simplesmente 

apóie no nível do piso acabado. Abra as 6 abas de 
fixação do batente, para chumbá-las à alvenaria. Note 
que o batente tem uma dobra, como uma guarnição de 
acabamento, que deve se alinhar à parede. Aguarde o 
tempo necessário para continuar com a instalação. 
Obs.: Os parafusos de fixação das dobradiças vêm 
rosqueados no batente. Não retirá-los até a instalação 
completa do batente e secagem da alvenaria.

2
Fixação das dobradiças no batente (na furação já existente), 
conforme o desenho. Utilize os parafusos (Ø1/4"x1/2" com 
cabeça de lentilha) que acompanham o produto. O batente é 

reforçado na região das dobradiças.

nivelamento

prumo

grapas
de fixação

parafusos de
fixação das
dobradiças

chapas de
reforço

medida da trava

trava central

trava inferior

É de extrema importância a colocação de travas no centro e na 
parte inferior do batente, para não haver o risco de seu fechamento 
com a secagem da alvenaria. Tomar como referência a medida 
interna do encaixe da porta próxima à cabeceira. piso acabado

trava original de fábrica



3
Colocação da folha de porta no vão do batente: Posicione corretamente, nivele, aprume e fixe 
firmemente com calços. Observe o vão máximo de 8mm entre folha e batente e 10mm entre folha e 
piso acabado para encaixe da folha, conforme norma técnica de segurança NBR 11.742.

Gire as dobradiças já montadas juntando-as à porta e faça a marcação dos furos na folha. Fure com 
broca Ø 4,3mm e fixe as dobradiças à porta com os parafusos (Ø 5,5mm x 19mm AT) que acompanham o 
produto.

4
Fixação da fechadura na folha (furação já existente). A fechadura é fixada sobreposta, do lado para 
o qual a porta se abre. Os parafusos (Ø 5/32" x 3" F) que acompanham o produto devem 
transpassar a fechadura, a folha de porta e a roseta de acabamento do lado interno, com aperto das 

porcas por este lado. Na lateral da fechadura fixe os dois rebites que acompanham o produto.
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5
Fixação da caixinha da lingueta da fechadura ao batente: para terminar a instalação, primeiro posicione 
a caixinha da lingueta da fechadura no batente, certificando-se do seu encaixe perfeito à fechadura. 
Proceda a marcação, fure o batente com broca Ø3,5mm e fixe com os parafusos (Ø 4,2mm x 32mm AT) 

que acompanham o produto.
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Depois abra a porta e fixe a caixinha da lingueta na lateral interna do batente, com os rebites que 
acompanham o produto. A altura da maçaneta deve estar a 1,05m do piso acabado, conforme furação já 
existente na porta.

6
Portas duplas: No caso das portas duplas, ou de duas folhas, estas têm abas ou batedores centrais, 
como no detalhe abaixo. Na instalação, parte do batedor deve ser cortada junto à fechadura e 
removida:
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batedor

batedor

Detalhe:

recorte da aba

Neste caso as portas não terão furação de fábrica para a fixação da fechadura. O furo para passagem do 
eixo da maçaneta deve ser de Ø 22mm  e ficar à altura de 1,05m do piso acabado. Os outros dois furos para 
passagem dos parafusos da fechadura devem ter Ø 4,3mm.



7
Regulagem final das dobradiças: Após a instalação do conjunto concluída é necessário fazer a 
regulagem final nas dobradiças. Essa regulagem é necessária para que as molas internas tenham 
pressão para fechar a porta sozinha.

A regulagem é feita girando a coroa da dobradiça (peça com vários furinhos). Se a dobradiça está à 
esquerda, gire para a esquerda (sentido horário); se a dobradiça está à direita, gire para a direita (sentido 
anti-horário).
Após girar a coroa, coloque o pino acementado para travar a mola interna (o pino acompanha o produto).
Para girar a coroa será necessário utilizar uma ferramenta que caiba nos furos. Ex: chave de fenda/philips, 
chave halem, furador, etc...
Quanto mais girar a coroa, maior será a pressão na mola, isso pode fazer com que a porta feche com mais 
ou menos força, dependendo da pressão. Por norma a regulagem deve fazer com que a porta se feche 
sozinha, se aberta a uma distância de 400 mm. Este é o teste correto para uma boa regulagem, abrir a porta 
400 mm e soltar, se a lingueta travar na caixinha, a regulagem está correta.

400mm

o1
Encaixe
a ferramenta
e gire

o2
Introduza o pino
acementado
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