
Instruções sobre o 
manuseamento 
e segurança
Manuseamento, tratamento e manutenção 
das portas e janelas da Finstral.



Estimado cliente,

Escolheu um produto Finstral. Queremos agradecer-lhe a confiança 
depositada na qualidade dos nossos produtos. 

Há mais de 50 anos que desenvolvemos e construímos janelas, portas e 
jardins de inverno seguindo os mais elevados padrões de qualidade. Não 
deixamos nada ao acaso, selecionamos cuidadosamente as matérias 
primas e fabricamos as janelas nas nossas 14 unidades de produção, 
sem esquecer a montagem que é sempre realizada por profissionais 
altamente qualificados. Com Finstral estará sempre em boas mãos, pode 
confiar na qualidade dos nossos produtos e serviços, porque somos o 
fabricante de janelas europeu com o maior número de certificados. 

Temos a certeza de que as suas novas janelas e portas estarão à altura 
das suas expetativas, e vão continuar bonitas e funcionais durante 
muitos e muitos anos. Caso tenha alguma dúvida ou problema, não 
hesite em nos contatar, estamos sempre ao seu dispor.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Joachim, Luis e Florian Oberrauch
Presidente e Vice-presidentes do Conselho de Administração Finstral

Luis, Joachim e Florian Oberrauch
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Como estão construídas as 
janelas da Finstral?

Uma janela perfeita não é nada mais do que a soma dos seus 
componentes individuais. Por isso, é bom saber quais os 
elementos que compõem uma janela da Finstral.

Caixa de estore

Estore

Guia do estore

Folha de portada

Dobradiça

Goteira

Vista exterior

Vista interior

Vidro

Caixa de estore

Aro

Estore

Enrolador de fita

Dobradiça

Bite

Fita de estore

Folha

Quadrículas

Puxador
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As portas de entrada têm um papel fundamental na nossa vida. 
Protegem-nos do vento e das condições atmosféricas, e garan-
tem que nos sintamos sempre em segurança. Por isso, temos 
também de perceber como estão construídas. 

Vista exterior

Como estão construídas as
portas de entrada da Finstral?

Aro

Perfil da folha

Painél

Folha da porta

Puxador

Canhão da fechadura

Soleira

Pingadeira

Vista interior

Aro

Mola da porta

Perfil da folha

Dobradiças

Painél

Folha da porta

Puxador

Canhão da fechadura

Estrutura das janelas e das portas de entrada 05



Instruções de segurança.

   Use as janelas e as portas apenas de acordo com a função 
para a qual foram concebidas.

   Durante a abertura, fecho, limpeza e manutenção das portas 
e janelas, existe o perigo de queda. Não se incline demasiado 
sobre a janela.

   Tenha sempre cuidado quando se encontra próximo de 
janelas e portas abertas. As crianças e as pessoas que não 
conseguem avaliar devidamente os riscos devem ser manti-
das afastadas de locais perigosos.

   Devido à sua construção robusta, as janelas e portas são ele-
mentos pesados. Uma utilização imprudente ou brusca pode 
causar ferimentos. Certifique-se de que não existem pessoas 
e animais na área de abertura das janelas e portas. Verifique 
também que não existem móveis, cortinas e outros objetos 
nessa área.

   Ao fechar as janelas e as portas, não deixe a mão ou outra 
parte do corpo entre o perfil da janela e a folha de forma a 
evitar acidentes.

   No caso das portas de correr elevatórias certifique-se, ao 
fechar a folha da porta de correr, de que não se encontram 
objetos a impedir ou dificultar o deslizamento da folha.

   Abra e feche muito cuidadosamente as janelas e as portas em 
caso de vento forte.

   Em função da montagem e no caso de portas de abertura 
para o exterior, podem ser convenientes ou necessários 
bloqueadores de folha de porta. Eles evitam que o vento 
abra a porta e, desta forma, faça saltar a folha para fora das 
dobradiças.

   Feche sempre as janelas e as portas colocando o puxador na 
posição de fecho.

   Em caso de vento forte, feche e bloqueie as suas janelas e 
portas. Assegure-se de que não se formam correntes de ar 
enquanto está ausente. Em caso de corrente de ar ou vento 
forte, as janelas e portas abertas ou não bloqueadas podem 
abrir ou fechar bruscamente sozinhas, podendo ficar danifi-
cadas. Também as pessoas, os animais ou os objetos que se 
encontram na área de abertura podem sofrer ferimentos ou 
danos.

   Em caso de frio extremo as janelas podem “gelar” pelo lado 
exterior. Neste caso evite o uso excessivo da força nas janelas 
e portas. Não abra as janelas e portas enquanto elas estive-
rem presas. Depois de o gelo descongelar, podem voltar a ser 
manuseadas normalmente.

   Não pressione as folhas das janelas e portas mais além do 
seu limite de abertura.

   Não sobrecarregue as janelas e portas com pesos adicionais.
   Não introduza obstáculos (calços ou objetos similares) no 

espaço de abertura entre a folha e o perfil.
   Não deve acender fogos nas proximades de janelas e portas.

   As fontes de calor indiretas devem permanecer afastadas, 
pelo menos, a 50 cm de portas e janelas.

   O vidro float parte facilmente. Os fragmentos de vidro afiados 
que se formam ao partir o vidro podem provocar lesões.

   Para avaliar o potencial perigo que advém de um elemento 
motorizado (janela, porta, sombreamento, ventilação) e tomar 
medidas de proteção correspondentes, deve realizar-se uma 
avaliação dos riscos ainda durante o planeamento. A aná-
lise de riscos oferece as informações necessárias sobre a 
avaliação de riscos, com o auxílio das quais é possível tomar 
decisões sobre a segurança dos elementos motorizados. Em 
função da situação específica da obra e da utilização prevista, 
o fabricante deve levar a cabo uma análise de riscos e de pe-
rigos na fase de planeamento, usando, por exemplo, a nossa 
lista de verificação “Avaliação e análise de riscos para janelas 
e portas motorizadas” e a diretiva de Máquinas atual para 
planear o equipamento de  segurança em função da situação 
de montagem.
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Abertura  
e fecho
Como funciona a minha nova janela e como manuseá-la 
corretamente? Quais os aspetos que devo considerar 
na minha nova porta? Nas páginas seguintes, encontrará 
tudo o que necessita de saber sobre o manuseamento 
dos nossos produtos.
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Janelas.

Manuseamento

Seja qual for o tipo de abertura, assegure-se de que a 
folha é acompanhada lentamente com a mão por toda 
a área de abertura, até à posição de fecho ou abertura 
total.

Abertura e fecho

Janelas oscilobatentes

Abertura 
em posição 
basculante

Posição 
de fecho

Abertura 
em posição 
batente

Puxador com botão: apertar o botão 
simultaneamente com o manuseamento.
Puxador com chave: desbloquear o puxador 
com a chave antes do seu manuseamento.

Janelas de abrir de duas folhas

A segunda folha só pode ser movimentada depois 
de se abrir a primeira folha.
Para abrir a segunda folha, é necessário usar a 
alavanca de desbloqueio.

Posição de 
fecho

Abertura 
em posição 
batente

Segunda folha

Posição de 
fecho

Abertura 
em posição 
batente

Primeira folha

Abertura 
em posição 
basculante
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Janelas.

Abertura 
em posição 
basculante

Posição de 
fecho

Girar a chave a 45° 
e abrir em posição 
de batente.

Janelas com ferragem basculante seguido de segundo 
movimento de batente com puxador especial com chave

Manuseamento

Seja qual for o tipo de abertura, assegure-se de que a 
folha é acompanhada lentamente com a mão por toda 
a área de abertura, até à posição de fecho ou abertura 
total.
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Portas de sacada 
e de correr. 

Abertura e fecho

Certifique-se, ao fechar a folha da porta de correr elevatória, 
de que não se encontram objetos a impedir ou dificultar o 
deslizamento da folha.

Porta osciloparalela

3 Posição basculante 

2 Posição de deslizamento

1 Posição de fecho

Porta de correr paralela/Porta de correr FIN-Scroll

2 Posição de deslizamento

1 Posição de fecho

Porta de sacada com fechadura

Posição de fecho: 
com a porta fechada, 
primeiro acionar a 
chave, depois abrir 
a porta.

Abertura 
em posição 
batente: 
girar o pu-
xador para 
baixo.

Bloqueio: girar 
o puxador para 
cima e acionar 
a chave.

Porta de correr elevatória FIN-Slide
com motor

Consulte as informações sobre o 
funcionamento e o manuseamento da sua 
porta de correr elevatória com motor nas 
instruções de utilização fornecidas em 
separado ou descarregue-as em 
www.finstral.com.

Porta de correr elevadora FIN-Slide
com fechadura

Na versão com fechadura, é necessário 
retirar a chave antes de colocar o puxador 
na posição de deslizamento.

Porta de correr elevatória FIN-Slide

1 Posição de fecho

2 Posição de deslizamento

3 Posição de ventilação com bloqueio
Abra a folha de correr cerca de 1 cm e
coloque o puxador na posição de fecho.

Porta de correr FIN-Scroll com puxador

2 Posição de deslizamento

1 Posição de fecho

Manuseamento

Seja qual for o tipo de abertura, assegure-se de que a 
folha é acompanhada lentamente com a mão por toda 
a área de abertura, até à posição de fecho ou abertura 
total.
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Portas em harmónio.

Manuseamento

De uma forma geral, ao manusear portas em harmónio, asse-
gure-se sempre de que executa movimentos lentos. Exige-se 
uma atenção redobrada em relação ao risco de esmagamen-
to ou acidente.

Porta em harmónio FIN-Fold

Variante porta em harmónio 2+2 

2 Posição de abertura

1 Posição de fecho 

Variante porta em harmónio, 3 partes

2 Posição de abertura

1 Posição de fecho 

Coloque o puxador do primeiro conjunto de 

portas a abrir na posição de abertura e puxe 

o puxador para abrir o conjunto de portas. 

Depois do conjunto de portas estar ligeiramente 

aberto, pode usar a segunda mão para ajudar a 

empurrar. 

Repita a operação com o segundo conjunto de 

portas a abrir.

Ao fechar, puxe primeiro o segundo conjunto 

de portas com as duas mãos em direção ao 

centro, feche totalmente as portas pressionando 

o puxador, e coloque o puxador na posição de 

bloqueio. Repita a operação com o primeiro 

conjunto de portas aberto.

Abra totalmente a primeira folha a 180°, até 

engatar na segunda folha. Rode agora o se-

gundo puxador para a posição de abertura e 

puxe o puxador para deslocar o conjunto para 

o lado. Pode usar a segunda mão para ajudar 

a empurrar a porta.

Para fechar, repita o processo de abertura na 

sequência inversa.
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Abertura e fecho

Portas de entrada.

Manuseamento

Seja qual for o tipo de abertura, assegure-se de que a folha 
é acompanhada lentamente com a mão por toda a área de 
abertura, até à posição de fecho ou abertura total.

As janelas e portas desbloqueadas, as folhas em 
posição basculante ou noutras posições de ventilação, 
bem como as portas de entrada não trancadas à cha-
ve não cumprem os requisitos em termos de herme-
ticidade, estanquidade à chuva, isolamento acústico, 
proteção térmica e segurança anti-intrusão.

Abrir a porta:
ao acionar o botão ou ao girar a chave para a posição 
de desbloqueio, o fecho tipo gancho e o trinco principal 
recolhem e a porta é aberta.

Bloquear a porta:
ao fechar a folha, a ferragem bloqueia automaticamente (os 
fechos tipo gancho deslocam-se para fora). Uma rotação 
única da chave para a posição de bloqueio desbloqueia 
adicionalmente a porta (o trinco principal desloca-se para 
fora) e bloqueia o botão.

Abrir a porta:
ao acionar o botão ou ao girar a chave para a posição 
de desbloqueio, o fecho tipo gancho e o trinco principal 
recolhem e a porta é aberta.

Bloquear a porta:
ao rodar a chave duas vezes e meia para a posição de 
bloqueio, o trinco principal e os fechos tipo gancho deslo-
cam-se para fora. Nesta posição, a porta está bloqueada, 
deixando de ser acessível desde o exterior.

Porta de entrada com ferragem automática

1 Posição de fecho 

2 Posição de abertura

3 Bloqueio

Porta de entrada com ferragem normal

1 Posição de fecho 

2 Posição de abertura

3 Bloqueio

Porta de entrada com bloqueio motorizado

Consulte as informações sobre o funcionamento e o 
manuseamento da sua porta de entrada com motor 
nas instruções de utilização fornecidas em separado 
ou descarregue-as em www.finstral.com.
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Porque é tão importante ventilar de forma regular? Quantas 
vezes e durante quanto tempo se devem abrir as janelas? Nas 
páginas seguintes, encontrará tudo o que necessita de saber 
sobre o tema da ventilação. 
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Ventilação

Como ventilar 
corretamente? 

Antigamente, a ventilação era involuntária devido às janelas 
e portas mal vedadas. Hoje em dia, as habitações estão tão 
bem isoladas que praticamente não se verifica a renovação  
indesejada de ar, sendo por isso muito importante garantir 
uma boa ventilação. Só quem garante regularmente a entrada 
de ar fresco consegue evitar uma concentração de humidade 
excessiva do ar e, consequentemente, o aparecimento de 
fungos nas paredes. Tanto um excesso como uma insuficiên-
cia de humidade no ar podem causar problemas de saúde. 
A temperatura ideal dos espaços habitáveis é de 20 graus 
Celsius. A humidade ideal situa-se entre os 40 e os 60 por 
cento. Um simples higrómetro é suficiente para medir a con-
centração de humidade do ar.

Com a respiração, o vapor proveniente da cozinha ou dos 
banhos, e as plantas, três a quatro pessoas produzem diaria-
mente vários litros de água. Se a humidade não sair dos es-
paços, irá depositar-se nas paredes e nas janelas, causando 
assim condensação e um ambiente propício para a formação 
de fungos. Para melhorar o conforto e evitar a condensação, 
é necessário arejar regularmente. 
Devido à sua construção de elevada qualidade, as janelas 
Finstral vedam muito bem, garantindo um elevado isolamento 
térmico e acústico. Recomendamos que abra totalmente as 

janelas pelo menos uma vez por dia, de manhã, durante 15 
minutos (arejamento forçado). Assim, o vapor e a humidade 
acumulados escapam-se havendo reduzidas perdas de calor, 
e as paredes ou os móveis não arrefecem durante este breve 
período de tempo. 
Tenha em atenção que podem surgir fortes correntes de ar 
na ventilação cruzada, o que pode levar a que as janelas e 
portas se fechem bruscamente.

Construções novas
Os materiais de construção em edifícios novos libertam 
humidade, a chamada humidade residual de construção. Por 
isso é que, no início, é tão importante arejar as construções 
novas durante 10 a 15 minutos, três a quatro vezes por dia. 

Renovações e substituições de janelas
Ao substituir as janelas, tenha em atenção que as suas novas 
janelas e portas são mais estanques e isolam melhor. Isto 
significa que deve arejar mais, e de forma regular. Mas não 
se preocupe: a perda de energia que ocorre devido a uma 
ventilação mais frequente é de longe mais reduzida do que 
o consumo adicional de energia que tinha com as janelas e 
portas antigas que vedavam mal.

Colocar as janelas em posição basculante permite tam-
bém ventilar parcialmente a habitação. A prática ferragem 
de poupança energética verão/inverno da Finstral regula a 
posição basculante em dois níveis. Mas atenção: nas áreas 
com elevada humidade (cozinha, casa de banho, quarto), 
não deve colocar as janelas na posição basculante em caso 
de temperaturas negativas. Evita assim que o ar exterior frio 
arrefeça as paredes junto às janelas e deposite humidade 
nelas levando à formação de fungos. Tenha em atenção que 
as janelas e portas na posição basculante não oferecem 
segurança anti-intrusão.

1.

2.

3.

Arejamento forçado

Ventilação cruzada

Ventilação contínua
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Posição
verão

Puxar e girar o comuta-
dor que permite alterar a 
posição.

Posição
inverno

Ventilação passiva Mini

aberta fechada

PassiveVent Midi

Dispositivos de ventilação.

Manuseamento

As janelas da Finstral oferecem opções de ventilação práti-
cas. Algumas são de série, outras são opcionais. 
Nesta página, fica a conhecer tudo sobre os nossos sistemas 
de ventilação.

Posição do 
puxador para 
abertura de 
batente em 
2 níveis

Posição do 
puxador para 
a fixação
da abertura 
de batente
em 2 níveis

Ventilação com motor ActiveVent

Consulte as informações sobre o funcionamento e o 
manuseamento da sua ventilação com motor ActiveVent 
nas instruções de utilização fornecidas em separado ou 
descarregue-as em www.finstral.com.

Abertura de batente 
com 2 níveis

Posição basculante 
verão/inverno

Ventilação passiva para janelas

Abertura basculante limitada com 
dispositivo de ventilação de segurança

Posição de 
fecho

Posição de 
ventilação

Abertura 
em posição 
batente

16
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Proteção 
contra insetos
Estar em contacto próximo com a natureza sabe bem, mas é 
preciso proteger-se de hóspedes desagradáveis. Na página 
seguinte, fica a saber tudo sobre os sistemas de proteção 
ideais contra insetos.
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Mosquiteiros.

Manuseamento

Os mosquiteiros oferecem exclusivamente proteção con-
tra insetos e pequenos animais. Se a velocidade do vento 
exceder os 20 km/h, o mosquiteiro deve ser recolhido. Uma 
proteção móvel contra insetos deve sempre ser manuseada 
com cuidado.

Retirar o mosquiteiro:
rode os dois dispositivos de 
fixação laterais, mantenha 
o perfil nas alças, levante o 
perfil e insira o mosquiteiro 
na diagonal através da janela.

Colocar o mosquiteiro:
mantenha o perfil nas duas alças e extraia o 
mosquiteiro na diagonal através da abertura 
da janela. Baixe a mosquiteira para que os 
dois dispositivos de fixação fiquem presos 
em baixo, no perfil da janela, e encoste o per-
fil ao perfil da janela. Para a fixação, enrosque 
os dois suportes laterais.

Para desbloquear, 
pressione ligeiramente 
o terminal do mosqui-
teiro para baixo.

Retirar a mosquiteiro: 
puxe as alças superiores 
com os dedos e retire o 
mosquiteiro.

Colocar o mosquiteiro: 
coloque o mosquiteiro na 
parte inferior e pressione em 
cima até que o sistema de 
colocação bloqueie contra o 
perfil da janela.

Para desbloquear, 
pressione ligeiramente 
o terminal do mosqui-
teiro lateralmente.

Instruções de segurança.

   Utilize os mosquiteiros apenas de acordo com a função 
para a qual foram concebidos.
  Os mosquiteiros protegem-no dos insetos em caso de 
janelas ou portas abertas. A proteção contra insetos 
não deve ser usada como proteção contra quedas. Uma 
proteção contra insetos fechada não o protege de uma 
possível queda a partir de uma janela ou porta de sacada.

  Existe um risco de queda durante a abertura, fecho, 
remoção, instalação, limpeza e manutenção da proteção 
contra insetos. Não se incline demasiado sobre a janela.

  Em caso de gelo, a proteção contra insetos pode congelar. 
Não movimente a proteção contra insetos de forma brusca. 
Não manuseie a proteção contra insetos quando ela está 
congelada e presa. Depois de o gelo descongelar, pode 
voltar a ser manuseada normalmente.

  O deslizamento vertical ou horizontal do mosquiteiro não 
deve ser obstruído. Assegure-se de que nenhum obstáculo 
impede a movimentação e que as calhas de guia garantem 
um movimento livre.

  Não sobrecarregue o mosquiteiro com pesos adicionais.

Não pisar ou forçar 
o mosquiteiro.

Mosquiteiro de enrolar 
para janelas

Mosquiteiro fixo
para janelas em PVC-PVC

Mosquiteiro fixo
para janelas de qualquer material

Mosquiteiro de enrolar 
para portas

Mosquiteiro plissado 
para portas
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Escurecimento
As janelas grandes deixam entrar muita luz em casa. Mas, por 
vezes, precisamos de privacidade e de uma proteção eficaz 
contra o calor e os raios solares. Nas páginas seguintes, pode 
ficar a saber tudo sobre estores, persianas, Raffstores e porta-
das clássicas.
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Estores ou sistema de 
escurecimento em tela textil.

  Utilize o estore apenas de acordo com a função para o qual 
foi concebido.

  O estore destina-se a ser colocado diante de uma janela 
ou porta para garantir a privacidade e proteger dos raios 
solares. O estore nunca deve ser utilizado como suporte de 
proteção contra quedas. Um estore mesmo que fechado, 
não o protege de uma eventual queda desde uma janela ou 
porta de sacada.

  Existe um risco de queda durante a abertura, fecho, limpeza 
e manutenção do estore. Não se incline demasiado sobre 
a janela.

  Devido à sua estrutura sólida, o estore é um elemento pesa-
do. Uma utilização imprudente pode causar acidentes.

  Em caso de vento forte, feche as suas janelas. Assegure-se 
de que não se formam correntes de ar enquanto está 
ausente. Com as janelas abertas, os estores mesmo que 
fechados não resistem a qualquer força do vento. Tenha em 
atenção que a resistência ao vento indicada só está garanti-
da com a janela fechada.

  Se os estores forem usadas como proteção contra os raios 
solares, recomendamos que não os feche totalmente de 
forma a garantir uma renovação de ar suficiente.

  Em caso de gelo, o estore pode congelar. Não movimente 
o estore com força. Não abra nem feche o estore quando 
este está congelado ou preso. Depois de o gelo desconge-
lar, pode voltar a ser manuseado normalmente. Nos estores 
motorizados com comando automático, desligue o sistema 
automático se houver um risco de congelamento. Excepção: 
acionamentos mini de estores equipados com uma proteção 
contra sobrecarga ou deteção de obstáculos.
  Não impeça a descida do estore. Assegure-se de que 
nenhum obstáculo impede a movimentação do estore e 
que as calhas dos estores garantem um movimento livre.

  Atenção: o fecho ou a abertura dos estores pode pro-
vocar o risco de lesões. Não coloque as mãos na área 
de movimentação do estore ou nas calhas dos estores. 
Certifique-se de que não se encontram pessoas ou animais 
na área de movimentação do estore quando este é usado. 
Não levante o estore sem acionar o comando. Isto pode 
provocar avarias.

  Não sobrecarregue os estores com pesos adicionais.
  Instrução importante para estores motorizados: não deixe 
as crianças brincarem com os elementos de comando, 
como, p. ex., o comando à distância ou o interruptor de 
parede. Os comandos à distância devem ser guardados 
fora do alcance de crianças.

  Indicação importante para estores motorizados com co-
mando automático: se estiver instalado um estore ligado a 
um sistema automático diante do único acesso à sua varan-
da ou ao seu terraço, pode ficar preso lá fora. Desligue o 
sistema automático quando se encontrar na varanda ou no 
terraço, de forma a não ficar preso no exterior.

Instruções de segurança.

Manuseamento com fita
  Ao abrir o estore, movimente lentamente a fita no últi-
mo terço. O estore não deve bater em cima com força. 
Também ao fechar, movimente lentamente a fita no último 
terço. A fita é enrolada automaticamente no enrolador. 
Não solte, de modo algum, a fita e não a acione de forma 
brusca.
  Puxe sempre a fita do estore de forma homogénea e na 
vertical para fora do enrolador. Se não a puxar na vertical 
para fora do enrolador, a fita pode ficar torcida, desgastada 
e provocar avarias.

Manuseamento com acionamento motorizado
  O motor desliga-se automaticamente no final do movimen-
to completo de subida ou descida.
  Interruptor rotativo ou sensor: ao premir e manter premida 
a tecla correspondente (para cima/para baixo) ou ao rodar 
e manter rodada a alavanca de comando (esquerda/direita), 
o estore movimenta-se na direção escolhida. Ao soltar a 
tecla ou a alavanca de comando, o estore para.
  Interruptor de engate: ao premir a tecla correspondente 
(para cima/para baixo) ou ao rodar a alavanca de coman-
do (esquerda/direita), o estore movimenta-se na direção 
escolhida. Ao premir a tecla de paragem ou a tecla para a 
direção oposta (em função do modelo do interruptor) ou 
ao rodar a alavanca de comando para trás, o estore para.
  Comando à distância sem fios: ao premir a tecla correspon-
dente (para cima/para baixo), o estore movimenta-se na 
direção escolhida. Ao premir a tecla de paragem ou a tecla 
para a direção oposta, o estore para.

Manuseamento

Resistentes ao calor, duradouros 
e com sistema anti-intrusão: os 
estores da Finstral são sempre em 
alumínio.

Os nossos modernos sistemas 
de escurecimento textil garantem 
uma boa proteção contra o calor, 
luz e intempérie.
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Raffstores.

   Utilize os Raffstores apenas de acordo com a função para a 
qual foram concebidos.

   Os Raffstores destinam-se a ser colocados diante de uma 
janela ou porta para garantir a privacidade e proteger dos 
raios solares. Eles não garantem uma proteção contra o 
vento ou das diferentes condições meteorológicas. Os 
Raffstores não devem ser usados como suporte de proteção 
contra quedas. Um Raffstore fechado não protege de uma 
queda da janela ou da porta.

   Existe um risco de queda durante a abertura, fecho, limpeza 
e manutenção do Raffstore. Não se incline demasiado 
sobre a janela.

   Devido à sua estrutura sólida, o Raffstore é um elemento 
pesado. Uma utilização imprudente pode causar acidentes.

   Em caso de vento forte, feche as suas janelas. Assegure-se  
de que não se formam correntes de ar enquanto está 
ausente. Os Raffstores fechados não resistem a qualquer 
força do vento. Tenha em atenção que a resistência ao 
vento indicada só está garantida com a janela fechada. Com 
ventos mais fortes, as lâminas dos Raffstores podem bater 
umas nas outras, o que não significa que eles tenham um 
defeito. Com ventos superiores a cerca de 50 km/h, recolha 
o Raffstore para evitar eventuais danos.

   Em caso de gelo, o Raffstore pode congelar. Não movimen-
te o Raffstore com força. Não abra nem feche o Raffstore 
quando ele está bloqueado pelo gelo. Depois de o gelo des-
congelar, pode voltar a ser manuseado normalmente. Nos 
Raffstores motorizados com comando automático, desligue 
o sistema automático se houver um risco de congelamento.

   A descida do Raffstore não deve ser impedida. Assegure-se  
de que nenhum obstáculo impede a movimentação do 
Raffstore e que as calhas dos Raffstores garantem um movi-
mento livre.

   Atenção: o fecho ou a abertura dos Raffstores pode pro-
vocar o risco de lesões. Não coloque as mãos na área de 
movimentação do Raffstore e nas calhas dos Raffstores. 
Certifique-se de que não se encontram pessoas ou ani-
mais na área de movimentação do Raffstore quando este é 
usado.

   Não levante o Raffstore sem acionar o comando. Isto pode 
provocar avarias.

   Não sobrecarregue o Raffstore com pesos adicionais.
   Instrução importante para Raffstores motorizados: não deixe 
as crianças brincarem com os elementos de comando, 
como, p. ex., o comando à distância ou o interruptor de 
parede. Os comandos à distância devem ser guardados fora 
do alcance de crianças.

   Indicação importante para Raffstores motorizados com co-
mando automático: se estiver instalado um Raffstore ligado 
a um sistema automático diante do único acesso à sua 
varanda ou ao seu terraço, pode ficar preso lá fora. Desligue 
o sistema automático quando se encontrar na varanda ou 
no terraço, de forma a não ficar preso lá fora.

Instruções de segurança.

Manuseamento com acionamento motorizado
   O motor desliga-se automaticamento no final do movimen-
to de subida ou de descida.

   Interruptor rotativo ou sensor: ao premir e manter premida 
a tecla correspondente (para cima/para baixo) ou ao rodar 
e manter rodada a alavanca de comando (esquerda/direita), 
o Raffstore movimenta-se na direção escolhida. Ao soltar a 
tecla ou a alavanca de comando, o Raffstore para.

   Interruptor de engate: ao premir a tecla correspondente 
(para cima/para baixo) ou ao rodar a alavanca de comando 
(esquerda/direita), o Raffstore movimenta-se na direção 
escolhida. Ao premir a tecla de paragem ou a tecla para a 
direção oposta (em função do modelo do interruptor) ou 
ao rodar a alavanca de comando para trás, o Raffstore para.

   Comando à distância sem fios: ao premir a tecla correspon-
dente (para cima/para baixo), o Raffstore movimenta-se na 
direção escolhida. Ao premir a tecla de paragem ou a tecla 
para a direção oposta, o Raffstore para. Nos comandos à 
distância sem fios com roda de ajuste, é possível ajustar a 
inclinação do Raffstore mediante uma rotação da roda.

Manuseamento

Tudo integrado numa caixa: os Raffstores estão 
também disponíveis opcionalmente com um 
mosquiteiro de enrolar adicional. 
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    Utilize a veneziana ou o plissado exclusivamente para a  
finalidade indicada.

   Assegure-se de que nenhum obstáculo bloqueia a área de 
movimentação da veneziana ou do plissado.

   Manuseie o estore ou a veneziana apenas da forma pre-
vista. Não levante nem desça as lâminas sem ser da forma 
prevista.

  Não coloque as mãos entre os componentes móveis.
   Não sobrecarregue a veneziana ou o plissado com pesos 
adicionais.

   Indicação importante para venezianas e plissados aciona-
dos por corrente: as crianças, em especial, as crianças pe-
quenas, podem ficar presas nas alças do acionamento por 
corrente e ser vítimas de estrangulamento. Existe o perigo 
de a corrente ficar enrolada à volta do pescoço. Mantenha 
a corrente longe das crianças. As camas e o mobiliário não 
devem estar próximo das correntes.

   Indicação importante para venezianas e plissados motori-
zados: não deixe as crianças brincarem com os elementos 
de comando, como, p. ex., o comando à distância ou o 
interruptor de parede. Os comandos à distância devem ser 
guardados fora do alcance de crianças.

Venezianas 
e plissados.
Instruções de segurança.

Manuseamento com acionamento por corrente
   Ao puxar a corrente, a veneziana ou plissado sobe ou des-
ce. A veneziana ou plissado pode ser parado em qualquer 
posição.

   Verifique regularmente se a corrente passa adequadamente 
pelos dispositivos de fixação superior e inferior. Substitua 
o dispositivo de manuseamento logo que ele se encontra 
defeituoso.

   Se a veneziana ou plissado estiver totalmente levantado(a) 
e sentir uma resistência na corrente, use o outro lado da 
corrente para o manuseamento no sentido descendente. 
Se a resistência na corrente persistir, evite puxar novamen-
te a corrente no sentido ascendente para evitar danos na 
unidade de acionamento.

Manuseamento com acionamento motorizado
   O motor desliga-se automaticamente na posição final supe-
rior e inferior.

   Interruptor rotativo ou sensor: ao premir e manter premi-
da a tecla correspondente (para cima/para baixo) ou ao 
rodar e manter rodada a alavanca de comando (esquerda/
direita), a veneziana ou o plissado movimenta-se na direção 
escolhida. Ao soltar a tecla ou a alavanca de comando, a 
veneziana ou o plissado para.

   Interruptor de engate: ao premir a tecla correspondente 
(para cima/para baixo) ou ao rodar a alavanca de comando 
(esquerda/direita), a veneziana ou o plissado movimenta-
-se na direção escolhida. Ao premir a tecla de paragem ou 
a tecla para a direção oposta (em função do modelo do 
interruptor) ou ao rodar a alavanca de comando para trás, a 
veneziana ou o plissado para.

   Comando à distância sem fios: ao premir a tecla correspon-
dente (para cima/para baixo), a veneziana ou o plissado 
movimenta-se na direção escolhida. Ao premir a tecla de 
paragem ou a tecla para a direção oposta, a veneziana ou o 
plissado para.

Manuseamento

A guia lateral do estore interior 
ou da veneziana interior (fig. em 
cima) impede que elas batam 
contra o vidro.
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Portadas exteriores.

   Utilize a portada exterior apenas de acordo com a função 
para a qual foi concebida.

   A portada exterior destina-se a ser colocada diante de uma 
janela ou porta para garantir a privacidade e proteger dos 
raios solares. A portada exterior não deve ser usada como 
suporte de proteção contra eventuais quedas. Uma portada 
exterior fechada não o protege de um eventual risco de 
queda desde uma janela ou porta de sacada.

   Existe um risco de queda durante a abertura, fecho, limpeza 
e manutenção da portada exterior. Não se incline demasia-
do sobre a janela.

   Devido à construção robusta, a portada ou portada de 
correr é um elemento pesado. Uma utilização imprudente 
pode causar acidentes. Não sobrecarregue a portada exte-
rior com pesos adicionais.

   Em caso de vente forte, feche as portadas! 
A posição aberta no suporte de engate não é adequada em 
caso de ventos fortes.

Instruções de segurança.

   Ao abrir e fechar, tenha em atenção a sequência de manu-
seamento das folhas da portada. Ao fechar, tenha em aten-
ção o bloqueio correto de todos os pontos de bloqueio. 
Antes de abrir, tenha em atenção o desbloqueio correto 
de todos os pontos de bloqueio. Ao abrir e fechar, evite 
movimentos bruscos e força excessiva.

   Atenção: há perigo de ferimentos ao fechar e abrir a por-
tada. Não coloque as mãos entre os respetivos pontos de 
fixação (p. ex., entre o perfil de montagem e a portada).

   Na posição aberta, a portada exterior deve ser fixada com 
suportes. Não coloque objetos na fenda existente entre a 
portada exterior e o perfil.

   A abertura e o fecho da portada exterior não devem ser 
osbstruídos. Assegure-se de que não existem objetos a 
bloquearem a área de movimentação da portada exterior.

   Com ventos superiores a 40 km/h, a portada exterior deve 
ser fechada e bloqueada com atenção redobrada. Em caso 
de vento forte, feche as suas janelas e portas. Assegure-se  
de que não se formam correntes de ar enquanto está 
ausente. A classe de resistência ao vento indicada só é 
garantida com a janela/porta fechada.

   Se usar portadas exteriores sem aberturas de ventilação 
como proteção contra o Sol, recomendamos que garanta 
uma renovação de ar adequada no espaço existente entre a 
janela/porta e a portada.

   As portadas fechadas não escurecem totalmente os 
espaços.

   Em caso de gelo, as portadas ou as portadas de correr, 
bem como as ferragens podem congelar. Não movimente a 
portada com força. Não abra nem feche a portada quando 
ela está bloqueada pelo gelo. Depois de o gelo desconge-
lar, pode voltar a ser manuseada normalmente. 

Manuseamento

Portada de abrir

Portada de correr
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Limpeza
e manutenção
Ao limpar e realizar a manutenção das janelas e portas, pelo 
menos, duas vezes por ano garante que elas tenham uma vida 
útil mais longa, mantendo-se sempre bonitas. Nas páginas 
seguintes, fica a saber tudo sobre os cuidados a ter com a 
limpeza e a manutenção dos nossos produtos.
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Como limpar corretamente 
a minha janela?

Material necessário:

– Água

– Pano de microfibras

–  Espátula limpa-vidros 
com borracha

– Esponja

– Pano seco

– Papel de cozinha

– Raspador para vidro

–  Detergente de loiça ou 
detergente multiusos

1. Preparar
Calçar luvas e preparar dois baldes com água quente: 
num deles, coloca-se um pouco de detergente multiusos. Desaconselhamos limpa-vidros 
especiais porque eles podem provocar manchas.

2. Lavar
Com um pano de microfibras húmido, molhar bem toda a janela com o detergente multiusos. ...
Desta forma, é possível eliminar as areias e poeiras, e amolecer a sujidade mais resistente que 
será posteriormente removida com o pano. Sempre que necessário (por exemplo, mediante a 
presença de autocolantes): deve usar uma espátula de limpeza de placas vitro cerâmicas.
Deve aguardar até que a sujidade esteja amolecida, e ter especial atenção â utilização correta do 
raspador e utilizar exclusivamente lâminas novas.

3. Limpar os perfis
Abrir a janela, lavar e esfregar as partes interiores do perfil e da folha, incluindo todas as 
ferragens com a mistura de água e detergente multiusos, usando o pano ou uma esponja.

4. Trabalho de precisão
Caso persista alguma sujidade no perfil, então deve usar uma esponja com esfregão. Não 
esquecer de humedecer bem primeiro.

5. Enxaguar
Mergulhar um pano limpo no balde com água limpa, e 
enxaguar minuciosamente todas as partes da janela. 
Importante: não deve haver nenhum resto de detergente 
no vidro. Este pode ficar queimado pelo sol, causando 
descolorações e manchas.

6. Secar
Com a estátula limpa-vidros, limpar primeiro o perímetro do 
vidro. Em seguida, limpar a área da janela que ainda está 
húmida com movimentos em arco ou circulares. Interromper 
este movimento o menos possível, embora deva retirar as 
vezes necessárias, a água acumulada na borracha. Acabar de 
secar o perímetro do vidro e todos os pontos ainda húmidos 
com um papel seco.
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A Finstral usa exclusivamente materiais de elevada
qualidade que são extremamente robustos e resistentes às 
intempéries. Mas é claro que a longa vida útil depende tam-
bém dos cuidados certos. É possível limpar as janelas e as 
portas da Finstral de forma simples e em pouco tempo. Uma 
limpeza minuciosa deve acontecer, pelo menos, duas vezes 
por ano. Desta forma, previne a acumulação de partículas de 
pó, fumo ou gases residuais que podem danificar o material 
e os elementos construtivos, bem como afetar o acabamento 
da superfície. Uma limpeza regular é importante, em especial 
junto ao mar e perto de fontes de poeiras.

Instruções de limpeza importantes.
Não use produtos de limpeza abrasivos, solventes, álcool, 
ácidos (p. ex., solventes de ferrugem), decapantes de aço ou 
detergentes abrasivos para nenhum dos materiais, pois po-
dem danificar a superfície dos perfis, das folhas, dos vidros 
ou dos acessórios.

Primeira limpeza após a montagem.
1. Retire a película fina de proteção das janelas.
2. Remova as etiquetas do vidro e guarde-as.

Atenção: a contaminação da superfície do vidro com arga-
massa, pasta de cimento e resíduos de materiais de cons-
trução corroem a superfície do vidro, causando assim danos 
irreparáveis. Remova imediatamente e com cuidado essas 
sujidades.

Informação importante para os perfis de madeira.
De uma forma geral, deve garantir-se que a concentração de 
humidade do ar dentro da habitação não exceda os 60%. Se 
a humidade do ar for superior, ventile os espaços regular-
mente e várias vezes por dia (ver também “Como ventilar 
corretamente?” na página 15).

Limpeza de portadas lacadas.
As portadas lacadas com cores fortes podem descolorar um 
pouco durante a limpeza. Isto não implica uma diminuição 
de qualidade e não prejudica a durabilidade da lacagem. 
As superfícies em PVC lacadas necessitam de um cuidado 
adicional e especial pelo menos uma vez por ano. Para tal, 
recomendamos a aplicação dos nossos produtos especiais 
Finstral para limpeza de superfícies lacadas.

Limpeza dos estores e dos Raffstores.
Limpe o estore ou o Raffstore com água e sabão. Em se-
guida, enxague com água limpa. Para melhores resultados, 
seque as superfícies com um pano macio. A limpeza deve ser 
feita, pelo menos, duas vezes por ano.

Limpeza das calhas de portas de correr e das portas de 
correr em harmónio.
Limpe as calhas regularmente com o aspirador.

Limpeza das janelas basculantes.
As janelas com abertura basculante devem ser limpas desde 
o exterior. A abertura da folha apenas pode ser realizada por 
um técnico qualificado.

Limpeza adequada  
de janelas e portas.
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Limpeza do vidro.
As ferramentas abrasivas, como escovas, palha-de-aço, 
esfregonas, raspadores, facas, lâminas de barbear ou objetos 
semelhantes causam arranhões na superfície. Para evitar este 
problema deve usar raspadores de limpeza apropriados para 
o vidro, e deve tomar as seguentes precauçoes: amolecer 
a sujidade ou a cola que se pretende eliminar e utilizar o 
raspador para vidro na direção correta, trabalhando exclusiva-
mente com lâminas novas.

Nunca use água altamente alcalina, ácidos, especialmente 
ácido fluorídrico, ou produtos de limpeza que contenham 
flúor na limpeza de vidros. Estas soluções podem corroer a 
superfície dos vidros e provocar danos irreparáveis.

Após a montagem, recomendamos que retire as etiquetas 
e os resíduos das embalagens de proteção, não deixando 
passar muitos dias. Limpe eventuais resíduos de fita adesiva 
com um produto de limpeza suave. Os resíduos nos vidros 
que não possam ser removidos com água limpa, esponja, 
raspador, camurça ou spray de limpeza usual no mercado e 
um pano devem ser eliminados com um produto de limpeza 
doméstico.

Os trabalhos com esmeril ou soldas não devem ser efetuados 
na proximidade dos vidros. As faíscas e respingos de solda 
danificam a superfície do vidro de forma irreparável.

Limpeza do plissado ou veneziana integrada na folha.
Para limpar o estore ou a veneziana, e as superfícies entre os 
vidros, abra os bloqueios existentes entre as folhas, e afaste-
-os cuidadosamente.

Limpeza do mosquiteiro.
Verifique a rede, pelo menos, duas vezes por ano, uma na 
primavera antes de ser usada no verão, e outra no outono 
antes de a guardar. Para limpar a rede, pode aspirar o pó ou 
limpar com água morna e um pano macio. Não use solventes, 
amoníaco ou hidrocarbonetos. Deixe a rede secar totalmente 
antes de a enrolar. 

Se o revestimento se 
soltar do dispositivo 
de fixação, pode 
agarrá-lo com as duas 
mãos, dos dois lados, e 
suspendê-lo 
novamente.

A calha inferior deve 
manter-se livre de sujidades. 
Se existirem ramos ou 
folhas na calha, poderão 
ser arrastados para o 
sistema mecânico durante 
a abertura do mosquiteiro 
e ficar lá presos. Por 
isso, o revestimento e a 
calha devem ser limpos 
regularmente com o 
aspirador.

aberta

fechada
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Manutenção
anual.

2. Dispositivo antiqueda da folha
Lubrificar a peça onde se aloja o cabo de aço, aplicando 
apenas óleos sem resinas ou ácidos ou com massa 
consistente. Observar regularmente o cabo durante a sua 
utilização, de forma a detetar o aparecimento de defeitos 
visíveis á vista desarmada. Caso contrário, recomendamos a 
sua substituíção imediata.

4. Juntas
Limpe as juntas uma vez por ano. Elas mantêm-se elásticas 
durante muito mais tempo se forem limpas regularmente com 
um pano húmido. 

As janelas e as portas da Finstral são de elevada qualidade e 
têm uma longa vida útil, necessitando de pouca manutenção 
e cuidados. Mas pelo menos uma vez por ano, deve realizar 
os seguintes pequenos controlos:

1. Ferragem
Para garantir o funcionamento e a mobilidade das ferragens 
de janelas, portas e portadas, limpe os elementos móveis 
das ferragens uma vez por ano com um pequeno pincel, e 
lubrifique com óleo. Abra e feche a janela várias vezes para 
que o lubrificante se possa distribuir uniformemente. Não use 
lubrificantes ou óleos com solventes ou ácidos (p. ex., sprays 
de remoção de ferrugem). Aplique o lubrificante apenas 
nos elementos das ferragens e assegure-se de que eles não 
chegam à superfície do perfil.

3. Goteiras
Abra a sua janela e verifique regularmente as goteiras no aro. 
Remova eventuais entupimentos com um pequeno pincel.

Verifique regularmente as janelas, portas, persianas, 
Raffstores 
ou portadas, bem como os respetivos dispositivos de 
acionamento quanto à presença de sinais de desgaste de 
forma a assegurar a sua estabilidade. Recomendamos que 
mande regularmente verificar e efetuar a manutenção de 
todas as ferragens por um técnico especializado. Em caso de 
dano, só podem ser utilizadas peças originais.

Verifique regularmente o estado dos fixadores de parede e 
dos parafusos de fixação das portadas quanto ao desgaste, 
danos ou rutura, no estado fechado e aberto.

As manutenções que excedam as verificações anteriormente 
indicadas, bem como as reparações ou a desmontagem 
só podem ser executadas por pessoal técnico qualificado. 
Os danos nas ferragens só podem ser reparados com 
peças originais. Não proceda a nenhuma reparação por sua 
iniciativa. Evite usar as janelas, portas, persianas, Raffstores 
ou portadas exteriores caso as mesmas necessitem de 
qualquer tipo de reparação. A inspeção ou a manutenção 
dos elementos elétricos só deve ser feita por profissionais.

Quebra de vidro
A adesão perímetral da folha da janela com o vidro de 
isolamento é especialmente estanque, garantindo assim uma 
segurança de funcionamento perfeita a longo prazo. No caso 
de uma quebra de vidro, a substituição deve ser realizada por 
um profissional de acordo com as nossas instruções escritas 
e em vídeo. Nalguns tipos de folha, é mais fácil e rentável 
substituir o novo vidro juntamente com o perfil da folha. 
Sobre este assunto, consulte o seu agente Finstral.

Instrução sobre os materiais de embalagem
Todos os materiais de embalagem que envolvem e protegem 
os produtos Finstral são reutilizáveis. Separe-os ao fazer a 
sua recolha e eliminação!
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Solucionar
problemas
E se algo não funcionar? Estamos à sua disposição para resol-
ver qualquer problema ou esclarecer dúvidas sobre a utilização 
correta das suas janelas. Nas páginas seguintes encontra toda 
a informação útil para o ajudar a resolver pequenas dúvidas.  

32



Resolução de problemas

Porque é que os vidros embaciam no exterior?
Os vidros isolantes com elevados valores de isolamento 
térmico reduzem de maneira considerável a passagem de 
energia do interior para o exterior (quanto menor for o valor 
Ug, menor será a perda de energia). Por isso, a temperatura 
do vidro exterior corresponde aproximadamente à do ar 
exterior. Ao abrir a janela, o ar quente e húmido do interior 
atinge o vidro exterior frio e condensa. Se a concentração 
de humidade no ar exterior for elevada, também se formará 
condensação no vidro exterior com as janelas fechadas. 
Vidros exteriores embaciados não são um defeito, mas sim a 
prova do excelente isolamento térmico dos vidros isolantes 
atuais. Logo que a temperatura exterior aumenta, os vidros 
voltam a secar.

Porque não existia condensação nos vidros isolantes 
antigos?
Os antigos vidros isolantes ou janelas de vidro simples 
tinham um isolamento térmico pior. Perdia-se nitidamente 
mais calor do interior aquecido, o que levava a que os vidros 
exteriores também aquecessem automaticamente, natural-
mente às custas de consumos energéticos. E dado que os 
vidros exteriores mal isolados estavam mais quentes, nunca 
ou raramente embaciavam.

Porque embacia o vidro intermédio da folha combinada?
Durante as noites frias, o lado de dentro do vidro exterior 
arrefece não só devido à ventilação do espaço entre os dois 
vidros, como também devido à irradiação para o exterior. Se 
a humidade do ar no outono e na primavera for elevada, for-
ma-se condensação no lado de dentro do vidro exterior. Este 
fenómeno físico é inevitável nas folhas combinadas e não 
representa nenhum defeito. Logo que a temperatura exterior 
sobe, os vidros voltam a secar. 

Como é produzida a condensação nos vidros interiores?
A condensação nos vidros interiores acontece com muito 
menos frequência nos vidros com isolamento térmico atuais 
do que nos vidros mais antigos. Graças ao isolamento térmi-
co melhorado, a temperatura da superfície do vidro é quase 
idêntica à temperatura ambiente. Se o ar ambiente for muito 
húmido, por exemplo ao cozinhar ou no quarto de banho, 
os vidros interiores podem embaciar. Uma ventilação regular 
impede a condensação da humidade do ar nas paredes, 
evitando que a condensação seja visível na superfície dos vi-
dros. Na extremidade do vidro, a temperatura da superfície é 
nitidamente mais baixa do que no centro devido à existência 
do perfil intercalar entre os vidros, o que faz com que o vidro 
embacie primeiro nas extremidades. Em edifícios com insta-
lação de ventilação, é necessário assegurar que a concentra-
ção de humidade do ar é controlada até um máximo de 50 %.

Porque são visíveis as marcas de etiquetas ou de ventosas na 
superfície do vidro?
A condensação, a chuva ou a água de limpar superfícies 
realça as marcas de etiquetas ou ventosas em superfícies 
de vidro. Estas marcas desaparecem quando o vidro seca. O 
motivo por que aparecem as impressões é o fenómeno físico 
associado às capacidades humectantes diferentes das super-
fícies. Durante a produção do vidro isolante, cada placa de 
vidro é submetida a um sistema de lavagem especial. Deste 
modo, as superfícies dos vidros tornam-se extremamente 
limpas e alteradas química e fisicamente. Se estas superfícies 
de vidro limpas entrarem em contacto com materiais dife-
rentes (ventosas de vácuo, gordura, cola de etiquetas, etc.), 
absorvem parte destes. Isto é inevitável e não representa um 
defeito, pois em caso de humidade atmosférica normal, os 
vidros estão totalmente limpos. Com o tempo, este fenóme-
no resolve-se com a limpeza regular dos vidros.

Porque é que os vidros isolantes podem ter diferenças de cor?
Os vidros têm uma cor própria. Esta cor própria pode apre-
sentar-se de várias formas, dependendo de como se olha 
para o vidro e/ou através do vidro. As variações da perce-
ção da cor são inevitáveis e dependem de vários fatores. 
Por exemplo, a percentagem de óxido de ferro presente na 
composição do vidro, o tratamento térmico ou a espessura 
do vidro.

Como acontece a quebra de um vidro?
O vidro, sendo uma fusão arrefecida, é um material frágil que, 
ao contrário daquilo que acontece com os metais, não per-
mite deformações plásticas. Se o limite de elasticidade for 
excedido por efeito térmico ou mecânico, o vidro parte ime-
diatamente. A quebra de um vidro é causada por influências 
externas, e não por defeito do material. Os vidros da Finstral 
são maquinados nos cantos depois de cortados, para reduzir  
quebras provocadas por eventuais tensões de material.

Como acontece a quebra de um vidro térmico?
A rutura dos vidros por motivos térmicos acontece quando 
o vidro é exposto a grandes diferenças de temperatura. As 
possíveis causas para estas diferenças de temperatura dentro 
do vidro são sombras incompletas provocadas pelo obscure-
cimento parcial com dispositivos de proteção solar, sombras 
projetadas por árvores ou beiras do telhado, reduzida distân-
cia de sistemas de sombreamento interior, a colocação de 
películas e cores nos vidros, fontes de calor na proximidade 
da janela, objetos escuros diretamente por detrás do vidro, 
como, por exemplo, objetos de decoração de interiores, 
móveis ou cortinas ou telas escuras.

Perguntas 
frequentes.
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Resolução de 
pequenos problemas.

Situação Causas possíveis Solução

A janela não fecha
Não é possível fechar 
a janela. Parece estar 
desencaixada na parte 
de cima.

-  O puxador foi mal acionado. Coloque o puxador na posição basculante. Empurre com 
a mão a folha desde baixo até ao aro, até a folha 
assentar exatamente no perfil. Empurre com força se 
necessário. Aperte a pequena alavanca no canto inferior 

da folha da janela em direção à folha (ver gráfico), e mova 
simultaneamente o puxador para a posição horizontal (abrir). 
Experimente duas ou três vezes caso não funcione da primeira vez.

A janela não fecha
Não é possível fechar 
corretamente a janela.

a)  Janela de uma folha: 
assegure-se de que não 
existe qualquer obstáculo 
entre o perfil e a folha, a toda 
a volta.

a)  Janela de uma folha: elimine a causa do obstáculo, levante 
ligeiramente a folha e pressione.

b)  Janela de duas ou mais 
folhas: a alavanca de 
bloqueio da segunda folha 
não foi pressionada para 
baixo.

b)  Janela de duas folhas: assegure-se de que a alavanca de 
abertura/fecho da segunda folha se encontra na posição 
vertical. Verifique se a segunda folha está bem fechada, e 
feche-a ligeiramente com a mão em caso de necessidade.

c)  As ferragens não foram 
limpas nem lubrificadas.

c)  Ver página 30, em “Manutenção anual/1.ª ferragem”

Entrada de água
Há água no peitoril da 
janela ou no chão.

-  As goteiras estão sujas. -  Limpe as goteiras no interior e exterior, com um pequeno pincel 
ou o aspirador.

Água de condensação na 
janela
Forma-se água de 
condensação na janela 
ou no vidro.

-  A humidade do ar é excessiva. -  Areje o espaço frequentemente  
(ver capítulo “Ventilação” a partir da página 14).

-  O espaço não foi 
suficientemente arejado.

-  Afaste as plantas da janela.

-  Verifique as causas exteriores: estuque fresco, natureza do muro, 
posição do quarto, etc.-  Há demasiadas plantas perto 

da janela.

-  Verifique mais vezes a concentração de humidade do ar.

Formação de fungos à 
volta da janela
Formam-se fungos à 
volta da janela ou nos 
cantos da parede.

-  As novas janelas vedam 
melhor do que as antigas.

-  Areje o espaço frequentemente e elimine as possíveis causas da 
humidade (ver capítulo “Ventilação” a partir da página 14).

-  A humidade do ar no espaço é 
elevada, e a renovação de ar é 
insuficiente.

-  Seque a zona de fungos com ar quente, e limpe com um 
produto de limpeza desinfetante.

-  A casa é nova, por isso ainda 
existe muita concentração de 
humidade.

-  Se a construção ainda estiver húmida, areje frequentemente e 
aumente a temperatura de aquecimento em alguns graus. Deixe 
as portas interiores abertas, para que o ar possa circular entre 
os espaços.
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O nosso serviço de 
assistência técnica.

Janela/porta

Porta de correr

Exemplo das etiquetas com 
o número de identificação

Na Finstral, temos sempre tudo o que precisa. Trabalhamos 
de acordo com as mais exigentes normativas de qualidade, e 
controlamos todas as janelas e portas de forma meticulosa, 
ainda durante o processo de produção, submetendo-as ao 
nosso controlo de qualidade interno. 
Este procedimento garante os mais elevados padrões de 
qualidade, assim como um produto perfeito.

Se, apesar disso, precisar de assistência técnica, entre em 
contacto com o seu Distribuidor Finstral mais próximo (ver 
na contracapa). Descreva o seu problema, o mais detalhado 
quanto possível, e indique os dados da sua encomenda.  
Cada janela e porta está marcada com uma etiqueta com o 
respetivo número de identificação. Não retire esta etiqueta, 
nem mesmo após finalizada a montagem. Ela ajuda-nos a 
identificar rapidamente todos os dados técnicos desta janela.  
 
A assistência técnica é realizada pelos especialistas da 
Finstral. Todas as peças e materiais utilizados são produtos 
originais da Finstral.
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Sempre à sua disposição.
Ponha-se em contacto.

Copyright
© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2021 
Todos los derechos reservados.

O logo Finstral é uma  marca registada da empresa Finstral AG.
O termo “Finstral” é uma  marca registada da empresa Finstral AG.
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Fica reservado o direito a modificações técnicas. Podem dar-se divergências cromáticas com respeito aos 
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têm um mero valor indicativo. As possíveis discrepâncias entre os produtos entregues e o que  aparece no 
material publicitário não constituem nenhum defeito nem divergência, já que apenas se pode tomar como 
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O seu distribuidor Finstral mais próximo: Finstral Studio próximo de si: 
finstral.com/procura-de-distribuidor

Números de telefone e e-mail:
Finstral Portugal:  918 942008
Finstral Espanha:  +34 977 637001
E-mail:  finstralsa@finstral.com

Finstral Studio Unterinn
Sede principal com 600 m² de 
exposição em Bozen (IT)

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
Italia

T +39 0471 296611 
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposição em 
Tarragona  

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll - Tarragona
Espanha

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com 
www.finstral.com/tarragona Finstral Studio Tarragona


