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4. A cor nos sistemas
Kömmerling
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O acabamento natural em branco
dos perfis em PVC Kömmerling é
facilmente combinável com qualquer
estilo arquitectónico, não precisando
de tratamentos externos para que
o seu aspecto permaneça impecável
ao longo do tempo.

Contudo, a cor é uma constante quoti-
diana que se reflecte também na
arquitectura, tanto na tradicional como
na mais moderna. As janelas, como
elemento substancial das fachadas,
não podem subtrair-se a esta tendên-
cia. A Kömmerling dá resposta a estas
exigências de modo eficaz.

Existem diversas maneiras de introdu-
zir a cor nos perfis em PVC. A Köm-
merling optou fazê-lo através do folhe-
ado e do lacado.

4 A cor nos sistemas Kömmerling

4.1.1
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4 A cor nos sistemas Kömmerling

4.1.2

A técnica do folheado

Para cobrir a crescente procura de
perfis de cor, a Kömmerling incorpo-
rou a possibilidade de revestir os seus
perfis com lâminas de PVC com aca-
bamento acrílico, permitindo obter
cores lisas ou acabamentos em
madeira de diferentes classes. 

Estas lâminas de 0'2 mm de espessu-
ra apresentam uma textura muito
agradável à vista e ao tacto. Existem
duas possibilidades na altura de apli-
car esta técnica: cor apenas com uma
face (a do exterior ou do interior), ou
então, a mesma cor para ambos os
lados.

• Cor em ambas as faces: Quando
aquilo que queremos é que a cor se
manifeste até ao exterior e ao interior,
a lâmina aplica-se em ambas as faces
sobre os perfis cobertos com massa.

• Cor numa só face: Neste caso, a
lâmina apenas se aplica numa das
faces (exterior ou interior), ao passo
que a outra conserva a cor branca.

[1] Verniz [2] Folha [3] Adesivo [4] Perfil
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Gama de acabamentos

A principal aplicação do sistema de
folheado é a obtenção de acabamen-
tos realistas de madeira, se bem que
é possível fabricar cores lisas. A gama
de tonalidades é muito ampla. Actual-
mente, a Kömmerling dispõe dispõe
de uma série de cores standard
(mogno, embero, sapelli, nogueira e
verde), e outra série de cores espe-
ciais (cores lisas como cinzento prata,
antracite, azul, roxo escuro, ou madei-
ras como carvalho ou pinho).

Antes de decidir a cor que pretende,
consulte-nos para receber informação
das diversas cores disponíveis.

4 A cor nos sistemas Kömmerling

4.1.3

Mogno
024

Embero
032

Verde
058

Nogueira
052

Sapelli 
042

Cores standard
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4 A cor nos sistemas Kömmerling

4.1.4

Ensaio de lacados. Centro de Investigação Tecnológico, CIDEMCO.

(incluindo ensaios de envelhecimento Xenon de 2000h. de duração) Março 1996

Características do recobrimento ensaiado

Bicomponentes de Poliuretano.
Cores e suas referências RAL ensaiadas:

RAL 8011 Castanho noz
RAL 7035 Cinzento luz
RAL 6029 Verde menta
RAL 5012 Azul claro
RAL 3005 Roxo (roxo vinho)
RAL 3002 Roxo carmim
RAL 1015 Creme-marfim
RAL 1003 Amarelo

Características dos recobrimentos após a sua aplicação

Propriedades iniciais e finais (após envelhecimento acelerado)

Dureza Persoz inicial 208 a 247
Dureza Persoz final 243 a 266

Microdureza inicial 96 N/nm2 a 186 N/nm2

Microdureza final 158 N/nm2 a 236 N/nm2

Resistência às riscas inical B a HB
Resistência às riscas final B a F

Resistência ao impacto
Sem ruptura (1 kg a 1m com amostra a -10ºC)

Brilho inicial 47 a 85
Brilho final 15 a 47

Cor
Perda de cor após o envelhecimento
∆ E de 1,31 a 2,64

Envelhecimento: após ensaio Xenon de 2000 horas, os lacados mantiveram as suas propriedades

Cores lacadas.

A Kömmerling deseja oferecer as
maiores possibilidades de desenho em
cores para o qual não se limita à oferta
de perfis com acabamentos standard.

O branco natural dos sistemas torna
possível a aplicação de lacados numa
ampla variedade de cores.

O processo de lacado é facilitado ao
realizar-se sobre o perfil em barra, já 

que o lacado da janela terminada evita
possíveis defeitos durante o processo
de fabricação da janela.

Recomenda-se, para assegurar a qua-
lidade destes acabamentos, a escolha
de profissionais especializados. A
Kömmerling preocupa-se em realizar
ensaios que confirmam o bom resul-
tado destes processos.
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