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Instruções de manutenção e limpeza

Terminado o fabrico do caixilho e efectuada a sua aplicação 
em obra, este está pronto a ser utilizado.

Contudo, torna-se imperativo proceder à sua manutenção e 
limpeza periódica de forma a prolongar a duração do caixilho 
e de assegurar o seu perfeito funcionamento.

RECOMENDAÇÕES

A limpeza do caixilho, está directamente relacionada com a 
longevidade do alumínio e do tratamento de superfície 
utilizado: Anodização ou Lacagem.

Para evitar o ataque químico causado pelos agentes envol-
ventes, recomendamos a lavagem do caixilho com um 
produto de limpeza neutro (PH compreendido entre 5 e 8) 
misturado em água da rede pública, numa proporção de 5%.

O alumínio anodizado, cuja superfície exterior foi transforma-
da em óxido, tem de ser limpo para remover sujidade e 
irisdicência da superfície. Assim como o alumínio lacado, 
sobre o qual foi termo-depositada uma película de tinta, este 
deve ser limpo para evitar a decomposição da tinta e remover 
a sujidade acumulada na superfície.

Para aplicação da solução deve ser usada uma esponja, com 
fraco poder abrasivo, bem impregnada na solução de limpeza 
acima indicada. Para terminar este processo, o caixilho 
deverá ser lavado com água limpa e em seguida, seco com 
uma camurça ou um pano macio.

A limpeza do sistema de vedação, consiste na desobstrução 
das linhas de vedação, tendo particular atenção à verificação 
dos rasgos para drenagem de água e à remoção de eventuais 
depósitos de sujidade.

PERIODICIDADE

Nos ambientes agressivos, quer pela proximidade do mar, de 
zonas industriais ou agrícolas onde sejam utilizados produtos 
químicos com alguma regularidade, quer em zonas de grande 
poluição atmosférica, a limpeza deverá ser feita pelo menos 
quatro vezes por ano ou sempre que os depósitos de sujida-
de, poluição ou sal forem notórios.

Em ambientes não agressivos (considera-se zonas urbanas e 
rurais não expostas à poluição atmosférica e longe do mar) a 
limpeza deverá ser feita pelo menos duas vezes por ano.

Atenção
Os produtos utilizados na limpeza do vidro não devem entrar 
em contacto com o alumínio e os respectivos acessórios do 
caixilho, uma vez que a maioria têm amónia ou produtos 
similares, os quais interagem com o alumínio.

INSPECÇÃO PERIÓDICA / MANUTENÇÃO

Aquando da limpeza do caixilho e após a mesma, os sistemas 
de vedação e ferragens deverão ser verificados.
A manutenção dos sistemas de vedação consiste na verifica-
ção dos vedantes, quanto ao seu posicionamento, da sua 
elasticidade, eventuais deformações ou infolamentos, 
detecção da existência de fissuras, e verificação da colagem 
nos cantos da vedação central (nos sistemas de batente) e 
das pelúcias (nos sistemas de correr).

Para as vedações efectuadas com silicone, o procedimento 
implica a verificação da sua elasticidade e detecção de 
eventuais fissuras.

Sistemas de batente

Ferragens: deve verificar o funcionamento das dobradiças, e 
sempre que se justificar, proceder à sua lubrificação com um 
óleo fino, removendo o excesso com pano seco.

Relativamente aos mecanismos de comando ou de fecho, o 
procedimento será idêntico.

Janela Oscilobatente
Neste tipo de janelas, as ferragem permitem dois tipos de 
abertura, dependendo da posição do punho do fecho.

Importante: Quando pretender accionar o fecho deverá em 
primeiro lugar exercer uma pressão constante na janela, e só 
então girar o punho do fecho.

Sistemas de correr

Ferragens: deve verificar o funcionamento dos fechos, e 
sempre que se justificar proceder à sua lubrificação com um 
óleo fino, removendo o excesso com um pano seco. A 
manutenção engloba também o deslizamento e as roldanas. 
Em caso de anomalia proceder à sua limpeza e lubrificação. 

Sempre que detectar alguma folga, ou verifique que houve 
uma anomalia grande no funcionamento do caixilho, deverá 
solicitar a presença da entidade que os fabricou e aplicou de 
forma a procederem às reparações necessárias.

A durabilidade de um caixilho de alumínio e o seu desempe-
nho, dependem também da utilização que lhe é dada e dos 
cuidados que se tem com o mesmo.

Depende de si prolongar a vida da sua caixilharia.


