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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Kit de porta pronta; 
 Espuma de poliuretano. 

 EPI; 
 Nível de bolha ou de mangueira; 
 Prumos de centro e de face; 

 Régua de alumínio; 
 Linha de nylon; e  
 Trena metálica. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Os revestimentos de gesso e/ou massa única, revestimentos e pisos cerâmicos e o forro de gesso, devem estar 
concluídos; 

 Os vãos para recebimento das portas prontas devem estar preparados com relação às dimensões, planeza e prumo. 
 

 Limpar e umedecer a área onde será aplicado o kit de porta;  
 O kit deverá estar contraventado com taliscas de madeira e/ou fita plástica; 
 Posicionar o kit no vão, travando com cunhas de madeira e deixando um espaço entre grade e a 

parede de aproximadamente 1,0 cm de cada lado e acima da grade para colocação da espuma;  
 Observar o prumo, o esquadro em relação às paredes e nos cantos da grade e o alinhamento da 

grade de porta pela face externa do ambiente. O nível entre os kits de porta, é determinado pelo 
piso que já deverá estar concluído; 

 Agitar bem a embalagem da espuma de poliuretano e aplicá-la no encontro grade/parede, em 3 
pontos, posicionando o aplicador no eixo da grade para que a espuma preencha toda espessura do 
vão; 

 Após 24 horas da aplicação da espuma, retirar as travas, as cunhas e cortar os excessos de espuma; 
 Retirar restos de grampos com auxílio de torques; 
 Testar o seu funcionamento; 
 Colocar os alizares no encontro da grade, atentando para que o encontro entre eles fique 45 graus; 
 Observar a correta aplicação dos alizares internos e externos; 
 Colocar os acabamentos da fechadura; 
 Testar o seu funcionamento. 
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