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 INFORMATIVO
Portas de Madeira

 EDIÇÃO #07 - Março 2021   

    

 

Influência da pandemia e a mudança do perfil da
compra: perspectivas para 2021

Especialistas projetam crescimento do setor imobiliário, mas também
revelam preocupações e desafios.

O desempenho da economia vai ditar o crescimento do mercado imobiliário
em 2021, que ainda será marcado pelas incertezas relacionadas à pandemia
de Covid-19. Apesar disso, há boas perspectivas sinalizadas por entidades
relacionadas à construção civil e até mesmo resultados positivos obtidos já
nos primeiros meses do ano. Paralelamente, é necessário acompanhar o que
o comprador busca e os comportamentos desencadeados pela própria
pandemia para a aquisição de um imóvel.

 

Leia mais
 

 

 

 

 Requisitos de desempenho adicionais para porta
de madeira em consulta nacional

Está em consulta nacional até o dia 5 de abril o projeto da norma técnica
ABNT NBR 15930 – Portas de madeira para edificações – Parte 3: Requisitos
de desempenho adicionais. Essa parte da norma contempla seis requisitos
adicionais para a porta de madeira: isolamento acústico, resistência ao fogo,
isolamento a radiações, acessibilidade, saída de emergência e durabilidade
da madeira.

Norma de portas: instalação e manutenção em debate
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Leia mais
 

 

Regimento do Siac é atualizado
O novo regimento do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC), instrumento utilizado para
avaliar a conformidade das empresas que participam do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), foi revisado e entra em
vigor no dia 15 de julho de 2021. A revisão teve como objetivo tornar a
redação geral mais clara e precisa, segundo a Comissão de Materiais,
Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).

 

Leia mais

 

 

Série Dimensões: ferragens
As dimensões das ferragens também seguem um padrão definido pela ABNT
NBR 15930-2, norma de desempenho da porta de madeira. Depois de
conferir os padrões dimensionais para as diferentes partes da porta, é hora
de conhecer as orientações técnicas para esse item indispensável para o bom
funcionamento da porta de madeira na edificação. Para as ferragens, a
norma estabelece dimensões e quantidade mínimas para instalação na porta,
entre outros requisitos.

 

Leia mais
 

 

 

Você sabe quais os cuidados para que a porta de
madeira atenda os níveis de desempenho para

os quais ela foi projetada? Confira.
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