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INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO – PORTA DE GIRO 

As recomendações de preparação e instalação da Porta de Giro deste manual 

seguem o disposto na norma ABNT NBR 10821-5:2017 (Esquadrias para edificações 

Parte 5: Esquadrias externas —Instalação e manutenção) 

1. O PRODUTO 

Você acaba de adquirir uma porta BICASA, desenvolvida especialmente para 

quem procura por um produto com um design moderno aliado à beleza e qualidade 

das peças.  

As portas de giro são fornecidas nas versões de abertura à “Esquerda” e à 

“Direita”. Observe atentamente a descrição do produto na embalagem antes de iniciar 

a instalação, e compare com a especificação do seu projeto.   

1.1 A PORTA 

A porta BICASA é produzida com materiais de primeira linha e sua perfeita 

conservação exige cuidados desde a instalação. Observe que todos os componentes 

da porta são entregues com a devida proteção, e é necessário que sejam mantidos 

assim durante o processo de instalação, conforme indicado neste manual.  

 

1.2 O KIT DE INSTALAÇÃO 

A instalação da porta pode ser realizada através de chumbadores (grapas) como 

definido neste manual. Juntamente com a sua porta BICASA, você recebe um kit de 

instalação composto por: 

• Maçanetas;  
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1.3 A EMBALAGEM 

A porta BICASA vem embalada de fábrica com uma proteção de dupla camada: 

uma caixa externa, destinada à proteção durante o transporte e armazenamento; 

uma placa de proteção interna, que é destinada a proteger a peça durante o 

manuseio e instalação. Por essa razão é importante seguir os passos indicados 

neste manual, e remover as proteções somente no momento certo. 

2. PREPARAÇÃO 

Passo 1 - Retire a embalagem externa da porta, cortando cuidadosamente a fita 

adesiva. Esteja atento para não atingir o conteúdo da embalagem com a lâmina de 

corte.  

Passo 2 - Mantenha a placa de proteção interna durante a instalação. Para 

assegurar que a placa de proteção continue na posição adequada, utilize fita 

adesiva conforme a ilustração: 

 

ATENÇÃO: A utilização de fitas crepes/ marrons pode danificar a peça se utilizadas por tempo 

prolongado. Utilize-as somente no processo de instalação. 

Passo 3 - Proceda a fixação das grapas na peça conforme a ilustração seguinte, e 

dobre-a com o auxílio de um alicate.  

 

 

 

FITA  
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Passo 4 - Certifique-se de que o vão tenha dimensões maiores que o da 

esquadria que será instalada. 

 

•  Vão livre deve ter uma folga mínima de 3cm de largura (1,5cm de cada lado) 

e 2 cm na altura em relação a soleira, ou piso acabado; 

• O vão livre deve ser preparado de acordo com o tamanho da porta.  
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3. INSTALAÇÃO 

Passo 1 – Providencie espaços para a fixação dos chumbadores.  

 

Passo 2 – Coloque a porta no vão já preparado 

 

Passo 3 - Utilize calços de madeira (cunhas) nos cantos do produto para 

posicioná-lo. 
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Passo 4 - Certifique-se que o nível e prumo da porta estejam corretos.  

IMPORTANTE: 

• Não force os perfis com cacos de tijolos ou calços no meio dos produtos; não instale tijolos 

diretamente sobre a porta; 

• Lembre-se de respeitar a folga entre o piso acabado e a parte inferior da folha da porta de no 

mínimo 0,5 cm. 

Passo 5 - Preencha os perfis laterais e o superior com argamassa reforçada de 

cimento e areia. Cuidado para não entortar os perfis da porta.  

 

CUNHA DE 

MADEIRA 
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Passo 6 - Deixe secar bem e retire os calços. 

Passo 7 - Com o produto já chumbado e seco, sem retirar as placas de proteção, 

já é possível rebocar/pintar a parede. Só remova as placas de proteção após a 

realização do reboco/pintura.  

IMPORTANTE: 

• As esquadrias de alumínio não podem entrar em contato com cimento ou cal; 

• No caso de cair reboco na porta, limpe a superfície imediatamente.  Deve-se tomar 

cuidado para retirar a argamassa da superfície de alumínio sem esfregar o lugar afetado, 

pois a areia irá atritar o alumínio pintado; realize a limpeza jogando água e esfarelando a 

argamassa com o dedo somente no lugar afetado; 

• Caso haja contato de tinta com o alumínio, limpe imediatamente com pano seco e, em 

seguida, com pano umedecido em água com detergente neutro. 

Passo 8 - Após o acabamento da parede, remova as placas de proteção.  

4. ACABAMENTO  

4.1 FIXAÇÃO DA MAÇANETA 

As maçanetas são enviadas juntamente com as portas BICASA, na 

embalagem original de fábrica. Nesta embalagem o profissional responsável pela 

instalação da porta encontrará as orientações necessárias para a fixação da 

maçaneta. 

IMPORTANTE 

• As chaves da porta seguirão sempre na embalagem original da fechadura.  

4.2 APLICAÇÃO DE SILICONE 

Caso o técnico responsável pela instalação julgar pertinente, é então 

adequado realizar a aplicação de silicone neutro (pode ser incolor ou na cor da 

esquadria), entre o batente e a alvenaria. Deve-se aguardar o tempo total de cura 

conforme especificação do fabricante do silicone.   

5. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

5.1 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 
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Para manter sempre suas portas em pleno estado de funcionamento é 

necessário seguir algumas dicas importantes de manutenção, conservação e 

limpeza do alumínio: 

• A limpeza do alumínio deve ser feita com uma solução de água e detergente 

neutro, a 5%, com auxílio de um pincel de cerdas macias, esponja ou pano 

macio. Jamais utilize esponja de aço;  

• Não se deve utilizar no alumínio produtos que contenham ácido clorídrico, ácido 

nítrico e hidróxido de sódio, normalmente utilizados na limpeza de ladrilhos, pois 

esses produtos podem danificar a pintura; 

• Não devem ser aplicados no alumínio produtos derivados de petróleo (vaselina, 

removedor, thiner, etc.) assim como fórmulas de detergentes com saponáceos 

de qualquer espécie. 

5.2 PAINÉIS DE MDF 

Alguns modelos das portas BICASA ALUMINIUM têm aplicação de painéis de 

MDF de alta qualidade e durabilidade. Entretanto, é importante seguir algumas 

recomendações para que o acabamento continue com a mesma condição: 

• A exposição direta ao sol e chuva danifica os painéis. Dessa forma, as portas 

BICASA ALUMINIUM são indicadas para áreas cobertas, não expostas a 

intempéries; 

• A limpeza deve ser feita com uma flanela umedecida, sem uso de abrasivos que 

danificam o material.  

6. RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO 

Segundo as diretrizes da norma ABNT NBR 10821-5:2017, são necessários 

cuidados específicos em relação ao Recebimento e Armazenamento de peças de 

esquadrias de alumínio, como o caso das portas BICASA: 

 

• As esquadrias devem ser recebidas, embaladas em plástico ou outro material 

que garanta sua integridade, e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente   
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aperfeiçoar nossos serviços e garantir a satisfação de nossos clientes. 

Com isso, em caso de defeito no produto, a empresa tem como compromisso e 

responsabilidade de ressarcir o proprietário do prejuízo ocasionado. 

Sendo assim, BICASA ALUMINIUM assegura ao cliente uma garantia de cinco anos 

a partir da data da aquisição do produto (emissão da Nota Fiscal) e perante os 

termos definidos, os produtos que comercializa em todo o território nacional através 

de seus revendedores. 

A garantia da BICASA ALUMINIUM cobre somente os defeitos das peças e 

componentes descritos nas condições normais de uso – de acordo com as 

instruções fornecidas pela empresa, por defeitos as esquadrias e seus acessórios 

desde que a manutenção das peças tenha sido realizada corretamente na 

recomendação descrita no manual de instalação do produto. 

Em caso de problemas com o funcionamento dos referidos itens, o cliente deverá 

entrar em contato com a loja onde adquiriu sua porta BICASA para providências 

devidas. 

 

É obrigatória a conferência do produto no ato do recebimento por parte do cliente. 

Caso haja constatação de avaria em transporte no ato do recebimento, é necessária 

a redação de uma a ressalva no comprovante da transportadora, e contato com a 

loja onde o produto foi adquirido, para providências cabíveis. Avarias identificadas 

posteriormente ao recebimento estarão sujeitas à análise e aprovação da equipe 

BICASA após análise técnica.  

A garantia acima descrita ficará automaticamente cancelada no caso de ocorrerem 

as seguintes hipóteses: 

• Equipamentos vierem a sofrer reparos por profissionais não capacitados; 

• Não forem seguidas rigorosamente as recomendações contidas no manual de 

instrução de instalação do produto, quanto à instalação, pintura, conservação; 

• Danos decorrentes de acidentes ou má utilização dos equipamentos por parte 

do usuário; 

• Transporte ou estocagem indevido ou incorreto; 

• Manchas causadas por cal, cimento, água, gesso, óleo, tintas, etc.; 

• Produtos instalados em áreas externas, sujeitos à ação de chuva e sol 

diretamente; 

• Danos provocados por agentes da natureza, como enchentes, raios, furacões, 

terremotos ou qualquer outro motivo de força maior; 

• Qualquer tipo de acessório colocado na porta (telas, vidros, etc.); 

• O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original; 

• Alteração ou modificação do produto (cortes, redução, emendas, etc.); 

 

 

• O armazenamento na obra deve ser em local seguro, afastado da circulação 

de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados 

fora do contato com o chão. 

• Deve-se tomar o cuidado com o armazenamento dos produtos para que não 

sejam deformados por sobrepeso. 

•  Os calços constituídos de materiais secos devem ser posicionados em 

pontos estruturais das esquadrias para evitar torções 

8. GARANTIA 

As recomendações de instalação e conservação da porta BICASA constantes 

deste manual devem ser seguidas a fim de se manter as garantias expressas no 

certificado de garantia BICASA.  

A BICASA ALUMINIUM tem como premissa o compromisso e dedicação, 

buscando aperfeiçoar nossos serviços e garantir a satisfação de nossos clientes. 

Com isso, em caso de defeito no produto, a empresa tem como compromisso e 

responsabilidade de ressarcir o proprietário do prejuízo ocasionado. 

Sendo assim, BICASA ALUMINIUM assegura ao cliente uma garantia de cinco 

anos a partir da data da aquisição do produto (emissão da Nota Fiscal) e perante 

os termos definidos, os produtos que comercializa em todo o território nacional 

através de seus revendedores. 

A garantia da BICASA ALUMINIUM cobre somente os defeitos das peças e 

componentes descritos nas condições normais de uso – de acordo com as 

instruções fornecidas pela empresa, por defeitos as esquadrias e seus acessórios 

desde que a manutenção das peças tenha sido realizada corretamente na 

recomendação descrita no manual de instalação do produto. 

Em caso de problemas com o funcionamento dos referidos itens, o cliente 

deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu sua porta BICASA para 

providências devidas.  

 

 

• próximo à data de sua instalação para evitar a exposição às condições da 

obra. 

•  O armazenamento na obra deve ser em local seguro, afastado da circulação 

de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados 

fora do contato com o chão. 

• Deve-se tomar o cuidado com o armazenamento dos produtos para que não 

sejam deformados por sobrepeso. 

•  Os calços constituídos de materiais secos devem ser posicionados em 

pontos estruturais das esquadrias para evitar torções 

7. GARANTIA 

A BICASA ALUMINIUM tem como premissa o compromisso e dedicação, 

buscando aperfeiçoar seus serviços e garantir a satisfação de seus clientes. 

Sendo assim, a BICASA ALUMINIUM assegura ao cliente uma garantia de 

cinco anos a partir da data da aquisição (emissão da Nota Fiscal), segundo os 

termos definidos, dos produtos que comercializa em todo o território nacional 

através de seus revendedores. 

A garantia da BICASA ALUMINIUM cobre somente os defeitos das peças e 

componentes nas condições normais de uso, de acordo com as instruções 

fornecidas pela empresa, desde que a manutenção das peças tenha sido 

realizada corretamente conforme a recomendação descrita no manual de 

instalação do produto. 

Em caso de problemas com o funcionamento dos referidos itens, o cliente 

deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu sua porta BICASA para 

providências devidas. 

É obrigatória a conferência do produto no ato do recebimento por parte do 

cliente. Caso haja constatação de avaria em transporte no ato do recebimento, é 

necessária a redação de uma a ressalva no comprovante da transportadora, e 

contato com a loja onde o produto foi adquirido, para providências cabíveis.  
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Avarias identificadas posteriormente ao recebimento estarão sujeitas à 

análise e aprovação da equipe BICASA.  

A garantia acima descrita ficará automaticamente cancelada no caso de 

ocorrerem as seguintes hipóteses: 

• Equipamentos vierem a sofrer reparos por profissionais não capacitados; 

• Não forem seguidas rigorosamente as recomendações contidas no manual de 

instrução de instalação do produto quanto à instalação, pintura, conservação; 

• Danos decorrentes de acidentes ou má utilização dos equipamentos por parte 

do usuário; 

• Transporte/estocagem indevidos ou incorretos; 

• Manchas causadas por cal, cimento, água, gesso, óleo, tintas, etc.; 

• Produtos instalados em áreas externas, sujeitos à ação de chuva e sol 

diretamente; 

• Danos provocados por agentes da natureza, como enchentes, raios, furacões, 

terremotos ou qualquer outro motivo de força maior; 

• Qualquer tipo de acessório adicional colocado na porta pelo cliente (telas, 

vidros, etc.); 

• O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original; 

• Alteração ou modificação do produto (cortes, redução, emendas, etc.); 

• Em caso de corrosão perfurante causada pelo mau uso e falta de manutenção 

do produto; 

• Corrosão causada por detritos de origem animal e vegetal, por causa de 

substância química e produtos que provoquem a corrosão do aço; 

• Danos decorrentes de forças maiores (chutes, socos, quedas, tentativa de 

arrombamento e violação). 

 

➢ Em função de melhorias continuas da empresa, os produtos e especificações contidas 

neste termo podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

 

➢ Consulte sempre a versão mais atualizada deste documento em: www.bicasa.com.br  
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