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Porta interior de Batente, RF30 
 

Estrutura 
 

A estrutura básica consiste em um núcleo (1), quadro (2) e revestimento (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) O núcleo é um painel em aglomerado específico à base de fibras de linho e/ ou aparas 

de madeira especificamente prensadas com uma densidade de 400kg / m³. 
 

Opções: 
o Painel em aglomerado sólido, com uma densidade extra de 600 kg/m³ (apenas para 

portas com espessuras de 40 mm) 
o  Painel tubular, densidade de ±350 kg/m³ (densidade da madeira com 550 kg/m³) 

 
(2) Em torno do núcleo, o quadro maciço em madeira de pinho, com uma densidade de 

volume de ± 450 kg/m³. A madeira é seca a uma percentagem de umidade de 8 a 12%. 
Uma junta intumescente, invisível, é inserida na periferia da folha no quadro de madeira. 

 
Opções 
o  Quadro em madeira é escolha; 
o  Reforçado para fechdura; 
o  Reforço vertical (no caso de dobradiças invisíveis, fechadura multipontos, ...) 
o Reforço inferior e/ ou superior (para instalação de mola de fecho integrada - invisível, 

vedação inferior automática, …) 
 

(3) Nos dois lados da folha é colada, sob pressão e a uma temperatura de ± 95ºC, um painel 

de partículas com alta densidade (= HDF). O painel em HDF tem uma espessura de 3 a 5mm e 

uma densidade ± 900kg/m³. 
 

Possibilidades deacabamentos 
 

   Revestimento : 
o  HDF pré-tratado: camada na cor branca preparada para a 

pintura. 
o HPL (Laminado de alta Pressão): o HDF é colado em ambos os lados com um 

revestimento superior em HPL à escolha, espessura mínima de 0,6mm. Antes do 
processo de colagem a porta é calibrada em espessura de ambos lados por meio 

de um processo de lixagem. 
o Folheamento (pré-lixada com um grão de 120): o HDF é colado em ambos os 

lados com um folheado em madeira à escolha, espessura mínima de 0,6 mm. 
Antes do 
processo de colagem, a porta é calibrada em espessura em ambos os lados por 
meio de um processo de lixagem.
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  Topos 
 
 
 

 
o Tipo A: 

sem acabamento (quadro e painel HDF visíveis de topo) 
 

 
 

o Tipo B: (possível apenas com acabamento em HPL ou folheados) 
 
 

Antes do revestimento a HPL ou do folheado um topo em madeira maciça 

(espessura de 8mm) é aplicado sobre o quadro (montantes verticais e/ ou no 

superior e inferior). O revestimento final cobre este topo pelo que não são 

visíveis com a porta fechada. Os montantes a aplicar bem como a madeira 

podem ser escolhidos livremente. 
 

 
 

o Tipo C: (assumidamente visível) 
 
 

Após o revestimento, é aplicado um topo em madeira maciça (espessura de 
10,2, 15, 20 ou 25 mm) sobre o quadro (montantes verticais e/ ou no superior 
e inferior). O revestimento termina na linha externa do quadro pelo que estes 

topos permanecem visíveis quando a porta está fechada. Sobressai 0,5 mm da 

superfície da porta. Os montantes a aplicar bem como a madeira podem ser 
escolhidos livremente. A Ligação entre os montantes verticais e horizontais é 

reto. 
 

A junta entre o topo e o revestimento pode ser escolhida: 
 

-     Junta limpa (= sem junta visível) 

-     Junta em formato - V 

-     Junta em formato -U 
 

 
 
 
 

o Tipo Citadelle: (variante especial do tipo C) 
 
 

Após o revestimento, é aplicado um topo em madeira maciça (espessura de 
19mm) sobre o quadro (montantes verticais e/ ou no superior e inferior). O 

revestimento  termina  na  linha  externa  do  quadro  pelo  que  estes  topos 

permanecem  visíveis  quando  a  porta  está  fechada.  Sobressai  0,5  mm  da 

superfície da porta. Os montantes a aplicar bem como a madeira podem ser 
escolhidos livremente. 

 

Os cantos externos são arredondadose a ligação entre os montantes verticais 

e horizontais é obliqua. 
 

A junta entre o topo e o revestimento, em formato -U é de 4 x 4 mm.
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o Tipo PURE: (em Poliuretano – apenas com revestimento em HPL) 
 

Após o revestimento, é aplicado um topo em resinas de poliuretano de 7mm, 
obtido  através  de  2  componentes  moldados  diretamente  nos  montantes 

verticais e/ ou superior e inferior através dum sistema dentado de ranhuras. O 

revestimento  termina  na  linha  externa  do  quadro  pelo  que  estes  topos 

permanecem  visíveis  quando  a  porta  está  fechada.  A  transição  entre  o 

revestimento e o topo é “limpa” sem quaisquer juntas e alinhada pela 

superfície da porta. O painel da porta é inclinada 3º antes da moldagem de 

modo que a espessura dos topos seja igual em ambas as faces. O topo PURE 

é colorido na massa,     não     necessitando     de     quaisquer     tratamentos     

posteriores (envernizamento, lixagem, pintura, ...) 

 
Os topos não podem ser pintados após produção, sendo as cores standard: 

 
-     RAL 9010 (cor branca) 

-     RAL 7047 (cor cinzento claro) 
-     RAL 7037 (cor cinzento médio) 
-     RAL 7024 (cor cinzento escuro) 

 

Outras cores RAL igualmente disponíveis sob pedido. 
 

 

Dimensões  
 

Standard - Altura  : 2015 / 2115 mm 

Standard - Largura:  630 a 1230 mm (variações de 50 em 50 

mm) Standard – Espessura : 40 , 50 e 60 mm 

Possibilidade  de  fabrico  sob  medida,  com  as  limitações  das  características/ 

certificações Benor 

     espessura 40 mm  (máximo): largura x altura 1230 x 2300 mm 

 espessura 50 mm (máximo) : largura x altura 1580 x 2300 mm ou 1310 x 

2640 mm 

     espessura 60 mm (máximo) : largura x altura 1580 x 3100 mm 
 

Com topos PURE a altura máxima será de 2700 mm.
 
 
 

Pesos  
 

Painel de 40 mm    : 20 kg/m² (com densidade extra : 25 

kg/m²) Painel de 50 mm    : 25 kg/m² 
Painel de 60 mm    : 30 kg/m²
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Acessórios(1)
 

 

- Diferentes tipos de dobradiças são aplicáveis (visíveis e invisíveis).  A 

quantidade e tipo serão de acordo com as características e em função do 

peso. 
- Diferentes tipos de fechaduras e fechos são aplicáveis (fechaduras de 1 

ponto, multipontos, elétricas, …) 
- Vedações automáticas inferiores (embutidas topo inferior); 
- Molas de fecho aparentes ou invisíveis (embutidas); 
- Fecho tipo culatra ou de correr; 
- Grelhas de ventilação; 
- Testas eléctricas e/ ou passa-fioso invisiveis (de embutir); 

 

Opções (1)
 
 
 

- Vidros Rf30 
- Portas com paineis superiores (bandeiras) 
- Portas com duplo batente; 
- Portas de 2 folhas sem batente central (50mm) ou com batentes salientes (40, 

50 ou 60mm ) 
- Portas com chapa de chumbo (Raio X), chapa de aço ou aluminio (Anti-

Roubo) (ver fichas técnicas especificas) 
- Outros: sob consulta

 

-       (1)  tipos, número, dimensões e instruções de acordo com certificados Benor/ATG 1639. 
 
 
 

 
Nome Comercial 

 

-     DF30 Batente 
 
 
 

Caracteristicas Técnicas 
 

A porta Df30 de batente é uma porta corta-fogo 30 minutos com a aprovação técnica 

de acordo com o certificado Benor/ATG1639. Desde que a porta seja instalada de 

acordo com as instruções terá um valor de redução acústica de Rw = 27 para uma 

espessura de 40 mm (DCA 1) e de Rw= 30 para uma espessura de 50 ou 60 mm (DCA2). 
 

 
 

Instalações possiveis 
 

Pode  ser  instalada  em  combinação  com  diferentes  tipos  de  arose  m  madeira  ou 

metálicos, conforme indicado no certificado Benor ATG 1639. 
 

Folgas inferiores até 7 mm (standard 3mm) de acordo com certificado Benor (possível 
até 11 mm com uma junta inferior extra no topo inferior da porta – sob pedido prévio) 


