
MOLDURAS em 
Policloreto  
de Vinilo (PVC)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Perfil para arquitetura de interiores  
e exteriores. 

MOLDURAS EM POLICLORETO DE VINILO (PVC) 

TIPO DE MATERIAL 
Perfil em policloreto de vinilo não plastificado 

(PVC-U).

APLICAÇÃO
Aplicar com Sival Gesso Cola B.

TIPO DE UNIÃO 
Não aplicável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à corrosão interna e externa: 

De modo a aumentar a resistência à oxidação 
pelo ar e água e à ação da radiação solar, 
são adicionados estabilizantes e outros 
compostos à resina de PVC na produção de 
perfis.

Classe de reação ao fogo: 

A moldura é classificada na classe M2, ou seja, 
é um produto dificilmente inflamável. O PVC 
é comburente, isto é, a combustão cessa 
quando se retira a chama que a provoca.



MOLDURAS EM POLICLORETO DE VINILO (PVC) 

A tabela 2 apresenta as dimensões da Moldura tipo F, também conhecida por “Barra de Sabão“.

Tabela 1: Dimensões das molduras A, B, C, E e G

Tabela 2: Dimensões da Moldura F

Altura, h (mm)
Comprimento 

da régua (mm)
Moldura A Moldura B Moldura C Moldura E Moldura G

Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

75,5 106,0 147,0 66,9 94,8
4000

6000

Comprimento (mm)

Altura, h (mm)

Espessura de 

parede média 

(mm)

Comprimento 

da régua (mm)L1 L2 L3

39,6 16,0 5,0 10,0 0,9
4000

6000

As réguas de Moldura são acondicionadas em molhos. O número de réguas por molho 
encontra-se definido na tabela 3.

O armazenamento deste produto deve ser efetuado em superfícies planas, de modo a evitar 
deformações que poderão tornar-se permanentes, e num local não exposto ao sol.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa 
responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso 
inadequado.

Tabela 3: Número de réguas por molho

TIPO DE MOLDURA

A B C E F G

10 10 5 10 24 10

Figura 1: Molduras: a) tipo A; b) tipo B; c) tipo C; e) tipo E; f) tipo F; g) tipo G.

As dimensões deste tipo de perfil encontram-se definidas nas tabelas 1 e 2 e são medidas  
de acordo com a figura 1.
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