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Fabricação com materiais de
primeira qualidade
A filosofia da MADO é manter INOVAÇÃO
CONTÍNUA, acompanhar as tendências e se
adaptar aos requisitos técnicos e estéticos da
moderna arquitetura mundial.
Instalada em um parque industrial próprio, com
mais de 3.800 m2 de área construída, A MADO
conta com modernos equipamentos e um time
experiente e altamente qualificado, tanto na
engenharia como na fabricação e instalação de
seus produtos.
Para atender ao alto nível de exigência de seus
clientes, a MADO utiliza madeira, principal
insumo, proveniente somente de áreas de
reflorestamento e com níveis de umidade
controlados e constantes. Os demais
componentes são criteriosamente selecionados e
apresentam reconhecidas e comprovadas
características de qualidade e desempenho.
Dentre eles, destacamos ferragens alemãs e
austríacas, vernizes italianos e holandeses.
Esses cuidados, além da utilização de vigas em
MLC*, garantem a estabilidade dimensional e o
bom funcionamento das peças, mesmo em grandes
vãos.
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*MLC – Madeira
Laminada Colada

Madeira de reflorestamento
A
Madeira
tratada
cientificamente
Madeira é a principal matéria prima dos produtos
MADO.
A MADO utiliza somente madeira de
reflorestamento, seca por processos
controlados e certificados, e classificada em
relação a bitolas, comprimentos, cor e
acabamento . Toda madeira que chega a fábrica
permanece em seu pátio para um período de
aclimatação até atingir o teor de umidade ideal
para seu manuseio dentro da fábrica.
Após processadas, as esquadrias são instaladas a
obra, e durante 6 meses aproximadamente irão se
ajustar as condições climáticas locais. É
importante que o projeto construtivo, assim como
o acabamento utilizado permitam a madeira
continuar essa troca de umidade com o seu novo
ambiente sem que isso prejudique a durabilidade
e bom funcionamento das esquadrias.
A madeiras mais utilizadas atualmente são o
Eucalipto e o Pinus.

3

Madeira Laminada Colada (MLC)

A Madeira

MLC ou Madeira Laminada Colada é a peça
constituída a partir de lâminas coladas,
dispostas de tal maneira que suas fibras
fiquem paralelas entre si e os veios invertidos.
Compartilha muitas qualidades físicas da
madeira maciça, mas apresenta melhores
características mecânicas, sendo mais
resistentes a defeitos causados por alteração
de umidade, como empenamento e torção.

Madeira
Laminada
Colada
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Madeira
Maciça

O Verniz

O Verniz

A Durabilidade do Verniz
Um dos maiores preconceitos contra esquadrias
de madeira é o alto custo de manutenção
gerado pela baixa durabilidade do verniz.
A MADO sempre trabalhou para oferecer aos
seus clientes vernizes com durabilidade cada
vez mais alta, buscando no mercado as soluções
mais modernas disponíveis.
Existem seis fatores que influenciam esta
durabilidade:
1.2.3.4.5.6.-
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Qualidade do Verniz utilizado
Camada aplicada
Aplicação correta do Verniz
Soluções construtivas do Produto
Grau de exposição da esquadria a sol e chuva
Manutenção Preventiva

O Verniz

O Verniz

Qualidade
Desde 2015 a MADO trabalha exclusivamente
com Vernizes fabricados na Europa (Itália,
Holanda e Alemanha).

Brilho
O Brilho ajuda na durabilidade do verniz
refletindo os raios solares. A redução no fator
de Brilho gera perda de durabilidade. A Mado
trabalha com o padrão 30.

Pigmento
O pigmento é outro fator importante para
conferir durabilidade. Tonalidades mais
escuras tem durabilidade mais elevada.

Camada
Aplicação da camada correta e controle de
camada – ver adiante.

Vernizes com elasticidade
Permite a madeira se movimentar sem que a
camada de verniz se rompa.
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O Verniz

O Verniz

Camadas Aplicadas
Camadas
IMPREGNANTE – Primeira Camada (a) aplicada
por imersão
Reforça as fibras penetrando a uma
profundidade de até 5mm da camada externa da
madeira, preenchendo os espaços vazios e assim
compactando esta camada. Carrega também um
fungicida e um inseticida (dentro das normas
Européias)

b

a
VERNIZ – Segunda Camada (b) aplicada em cabine
de pintura.
Camada final úmida 500-600 µm
Essa camada proporciona proteção contra raios
UV e contem um pigmento que ajuda na reflexão
dos raios solares (tons claros oferecem
proteção menor que os escuros)
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O Verniz

O Verniz

Verniz / Tinta

Verniz / Tinta
Raio 3 mm

Aplicação Correta do Verniz
O projeto e os ‘Cantos Vivos’
Como qualquer líquido o verniz/tinta em sua
forma líquida tem a tendência de se contrair
devido a tensão superficial. Isso faz com que a
camada de verniz/tinta fique extremamente
fina e vulnerável nos cantos vivos.

Madeira

Madeira

Por isso todos os cantos da esquadria devem
ser levemente arredondados, caso contrário,
eles se tornam pontos sujeitos a infiltrações
e como conseqüência a madeira se deteriora. O
acabamento e aparência também ficam
prejudicados.
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Exemplo de verniz danificado em canto vivo

O Verniz

O Verniz

Grau de exposição a Sol e Chuva
A exposição direta ao sol e a chuva reduz
consideravelmente a durabilidade do verniz.
Esquadrias em varandas, que estão 100%
protegidas quase não apresentam desgaste em
seu acabamento, mesmo em obras com mais de 15
anos.
Por isso a MADO recomenda um beiral de, no
mínimo, 60cm para proteger as esquadrias
principalmente do forte sol do meio do dia,
assim como de chuvas mais brandas.
Adicional a isso recomendamos também instalar
suas esquadrias com o mínimo de 2cm de recuo e
com a guarnição dentro do vão, deixando um
centímetro de alvenaria. A principal função
deste recuo é a proteção da esquadria da água
escorrendo pela peça.
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A Garantia do Verniz

O Verniz

Grau de exposição a Sol e Chuva
Com base na categoria de exposição descritas na
NBR 15575-1:2013 e com base em testes realizados
em nossa área de Teste a MADO oferece os
seguintes períodos de Garantia para o Verniz em
suas peças:
Peças com Classificação 1, 2 e 3 (esquadrias
Internas)
8 ANOS
Peças com Classificação 4 (Esquadrias Externas)
4A Peça 100% protegida do Sol
8 ANOS
4B Peça com a proteção mínima de 60 cm de beiral
e recuo mínimo de 2cm na alvenaria
4 ANOS
4C Peça com Exposição direta a sol e chuva
1 ANO
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Verniz intacto
após 3 anos*

Verniz com falhas
após 3 anos*

A garantia se aplica em caso de
deterioração visual do verniz.
Uma mudança de cor ao longo de tempo é
normal em vernizes com base de água.
* peças com exposição 100% em face norte na
área de testes da MADO

A Garantia do Verniz

O Verniz

Danos de superfície
Qualquer dano na camada de verniz tem como resultado a infiltração de água por baixo dela
o que resulta em manchas e após anos poderá resultar em apodrecimento da madeira.

Infiltração por baixo da camada
de verniz após 1,5 anos*

Infiltração por baixo da camada
de verniz após 1 ano*

Qualquer dano deve ser comunicado a equipe de Assistência Técnica da MADO.
A não comunicação pode resultar em perda da garantia.
* peças com exposição 100% em face norte na área de testes da MADO
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As Ferragens

As Ferragens

Grande variedade de ferragens
de alta performance
A ferragem é um componente chave para o bom
funcionamento de uma esquadria. Além de ser
um fator determinante para o funcionamento
das esquadrias, confere acabamento e
segurança às peças.
A MADO utiliza Ferragens dos principais
fabricantes Europeus, como as alemãs GU, Roto
e Simonswerk, e a Austríaca Maco. Para algumas
aplicações também utiliza as ferragens
nacionais da La Fonte.
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Simonswerk
‘Tectus’

GU
‘Alçar e Correr’

Maco
‘Tentazione’

Estanqueidade

Isolamento

Ferragens com travamento em múltiplos
pontos
O múltiplo travamento faz com que a folha
exerça uma pressão mais uniforme contra a
vedação e isso favorece o isolamento em
relação a água e vento. Dependendo da
tipologia da esquadria a quantidade de
travamentos adicionais da fechadura varia.
Este travamento múltiplo também protege as
esquadrias contra arrombamento, atendendo
as normas europeias de segurança.
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Ferragem
Abrir e Tombar

Estanqueidade

Isolamento
Vedações

A MADO usa vedações que possibilitam a
pressão ideal de travamento utilizando a
própria maçaneta.
Cada tipologia tem um tipo específico de
vedação.
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Estanqueidade

Isolamento

Isolamento inferior da folha
de correr
A.) Cerda normal do lado interno
B.) Cerda siliconada do lado externo
C.) Caimento da soleira (responsabilidade da
obra)

A

B

C
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Estanqueidade

Isolamento

Triplo Contato e Pingadeira
O perfil usado pela MADO proporciona
triplo contato entre folha e batente, sendo
o contato central com vedação. Isso otimiza
o isolamento a água, vento, assim como o
isolamento termo-acústico.

Cordão
de Silicone

Outro item que auxilia o isolamento contra
água é a pingadeira incorporada ao perfil.
Ela evita que a água escorra até a vedação.
Um dreno direciona a água para fora.

Triplo
Contato
Vedação dos vidros
Para melhorar a vedação dos vidros a MADO
aplica silicone entre vidro e montante e entre
vidro e o baguete.

Pingadeira
e Dreno
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Isolamento Acústico

Isolamento

Eficiência comprovada
A MADO testa os seus produtos periodicamente
em institutos especializados para determinar o
grau de isolamento acústico.
Estes testes comprovam que a MADO atende a
normas ABNT para esquadrias, além de
atender normas europeias.
O grau de isolamento acústico depende da
tipologia. As tipologias Alçar e Correr e de
Abrir tem o melhor desempenho acústico.
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Vidros

Isolamento
Fator de Isolamento
O Vidro é uma fator importante no isolamento
termo-acústico. Não só a sua espessura
determina o grau de isolamento, mas a sua
composição.
Vidro Laminado
- Os vidros laminados são compostos de dois ou mais
vidros monolíticos, colados entre si através de um ou
mais filmes de Polivinil butiral (PVB).

Vidro Temperado
- O vidro temperado é um vidro que foi alvo de um
tratamento térmico de reforço, aumentando
consideravelmente a sua resistência contra as tensõ
es mecânicas (flexão, choques, etc.) e de origem té
rmica (diferenças de temperatura), sem alterar as
propriedades espectrofotométricas do produto base.

Vidro Duplo
- Para aumentar o isolamento acima de 30 dB(A), sem
aumentar a massa, os vidros são compostos em duas
laminas separadas por camaras insuladas de ar.
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Sílica para
desidratar
o ar
Vedação
secundária

Distanciador
Vedação
primária

Conforto Antropodinâmico

Isolamento

A força necessária para tirar a
porta/janela da inércia

Classe

Categoria
de uso

Descrição (segundo DIN)

Tamanho da folha, tipo de vidro, além da
tecnologia aplicada no produto são os
fatores determinantes para o conforto
antropodinâmico de uma porta ou janelas e
faz parte do conceito de engenharia de
produto aplicado pela MADO desenvolver
produtos que necessitam o mínimo de força
para movimentar uma porta ou janela.

1

baixa –
média

Uso moderado com cuidado em
propriedade particular.

2

média alta

Uso frequente com cuidado em
propriedade particular

3

alta extrema

Uso constante sem cuidado em local
público

4

extrema

Uso constante e de forma forçada em
local público

Uma vez que a Norma Brasileira NBR
15575-1:2013 não especifica quais são os
limites de força necessária para tirar uma
porta ou janela da inércia a MADO se
baseia na Norma Europeia DIN EN
13115:2012.
A MADO mantém todas as folhas de correr
até 250 KG dentro da Classe 2 da Norma
DIN.
Todos os produtos da MADO atendem a
Norma DIN, Classe 1.
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Tipo

Classe 1
(DIN)

Classe 2
(DIN)

Classe 3
(DIN)

IBC*

Porta

75
Newton
(7,6 KG)

50
Newton
(5,1 KG)

25
Newton
(2,6 KG)

133
Newton
(13,6 KG)

Janela

100
Newton
(10,2 KG)

30
Newton
(3,1 KG)

NA

NA

* norma 1010. 1.3 (Capítulo 10) do International
Building Code que regula as normas em quase todos os
Estados Unidos da América.
(para fins de informação)
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Showroom – 11 5584 0410
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