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Qualidade que começa com organização interna
Certificar a porta de madeira exige atenção desde a operação nas fábricas.
São requisitos exigidos para controlar e padronizar todos os processos para a
fabricação da porta de madeira. Assim, antes mesmo dos produtos serem
testados em laboratórios, as empresas certificadas e participantes do
Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQPME) submetem o sistema de gestão da qualidade das indústrias a uma série
de critérios técnicos, que são verificados por meio de auditorias.

Leia mais

Conheça os perfis de desempenho das porta de
madeira
Para saber qual porta é adequada para cada ambiente de uma edificação é
preciso conhecer os diferentes perfis de desempenho dos produtos existentes
no mercado.

PIM - Porta Interna de Madeira
São portas com perfil de desempenho
para uso em áreas secas, internas à
edificação, como passagens, closets,
dormitórios e salas internas.

PIM RU - Porta Interna de
Madeira Resistente à Umidade
As portas com perfil de desempenho para
uso em ambientes internos à edificação
com ao menos um dos ambientes
molháveis ou molhados, como banheiros,
cozinhas e lavanderias são denominadas
PIM RU.

PEM - Porta
madeira

de

entrada

de

A PEM é uma porta com perfil de
desempenho para uso entre a área
privada e a área comum de circulação de
uma
edificação,
como
entrada
de
unidades
autônomas
(entrada
de
apartamentos) e de compartimentos
específicos de edifícios (entrada de
quartos de hotéis), abrigadas da radiação
solar direta e da chuva.

PEM RU - Porta de entrada de
madeira resistente à umidade
São portas com perfil de desempenho
para uso como uma PEM, porém com
especificações de resistência à umidade,
como em entrada de serviço, desde que
protegidas da radiação solar direta e da
chuva.

PXM - Porta externa de madeira
As portas para uso em entradas de
unidades/edificações expostas à radiação
solar direta, a chuvas e ao vento são
chamadas de PXM. São usadas como
porta principal da unidade voltada para o
exterior, porta de garagem, de varanda e
áreas de serviço desprotegidas.

Programa habitacional deve movimentar setor
da construção civil
Lançado no final de agosto pelo governo federal, programa Casa Verde e
Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) pretende atender
1,6 milhões de famílias de baixa renda até 2024.

Leia mais

Conheça o Programa Setorial da Qualidade de
Portas de Madeira para Edificações

www.abimci.com.br
www.psqportas.com.br
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