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Norma de portas de madeira passa a contemplar
requisitos adicionais 

Estão contemplados no texto porta como isolamento acústico, resistência ao
fogo, isolamento às radiações, acessibilidade, saída de emergência e
durabilidade da madeira.

Já está em vigor a parte 3 da norma técnica ABNT NBR 15930 - Portas de
madeira para edificações que trata dos requisitos de desempenho adicionais.
Com isso, agora  a norma prevê os requisitos adicionais de desempenho da
porta com isolamento sonoro, resistência ao fogo, isolamento às radiações,
acessibilidade, saída de emergência e resistentência a xilófagos. Também
estão contemplados os critérios para avaliação de requisitos complementares
como segurança, habitabilidade e sustentabilidade da porta de madeira,
conforme o estabelecido na ABNT NBR 15575, além da vida útil de projeto
(VUP) do produto.

 

Leia mais
 

 

 

 

 Inflação da construção civil fica em 1,87% em
abril

Os dados divulgados em abril pelo IBGE em conjunto com a Caixa Econômica
Federal mostram que o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de
1,87% em abril, taxa superior à de 1,45% de março e à de 0,25% de abril
de 2020.

 

Leia mais
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Indústria 4.0: Um caminho a ser trilhado pelas
empresas brasileiras 

Para a competitividade, não existem fronteiras. No médio e longo prazo, a
incorporação das novas tecnologias em prol do desenvolvimento industrial é
essencial para a competitividade do país e na otimização de sua participação
nas cadeias globais de valor. Segundo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), “em alguns países, a Indústria 4.0 já deu seus primeiros passos,
inclusive com o apoio dos governos das principais potências econômicas, que
colocam a novidade no centro de suas estratégias de política industrial. Isso
cria um desafio ainda maior para o Brasil, pois, além de buscar a
incorporação e o desenvolvimento dessas tecnologias, deverá ter agilidade,
para evitar que o gap de competitividade entre o Brasil e alguns de seus
principais competidores aumente”.

 

Leia mais
 

Entenda as diferenças entre o certificado de
qualidade e relatório de ensaios 

O setor da construção civil já conta com portas de madeira certificadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio do Programa
Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME). São
produtos que atendem à Norma Brasileira NBR 15930 - Portas de madeira
para edificações. 

 

Leia mais
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