
 

 

Benefícios  

   O envidraçamento é multifuncional, protege das intempéries, auxiliam 
no isolamento acústico, além da poluição contribuindo para criar um 
ambiente mais confortável e que pode ser utilizado em qualquer época 
do ano.  

   Uma outra vantagem que é bastante apreciada é a possibilidade de 
entender a sala de estar e jantar, criando um ambiente que se torna 
parte da área de estar do, passando a ser mais aproveitadas pelos 
moradores. 

   Um sistema de envidraçamento que não é bem elaborado e bem 
cuidado pode trazer grandes riscos. Para evitar problemas, é 
importante seguir as recomendações a seguir: 

• Mantenha o sistema limpo 

   Todos os componentes do sistema precisam de cuidados específicos 
para evitar riscos, manchas e acúmulo de sujeira, que prejudicam não 
só a estética, mas o seu funcionamento também.  

 
• Saiba manusear os vidros corretamente  

   Para os vidros ficarem sempre bem encaixados e de fácil manuseio 
sem prejudicar as peças do rolamento ou as vedações, é necessário 
sempre fazer o manuseio correto das folhas. Geralmente existe uma 
insegurança de manusear o sistema e acabam emperrando os vidros 
por não empregar a força correta. 

   O segredo é manusear um vidro de cada vez, destravando e 
empurrando cada folha pela parte que não tem vedação aplicando uma 
leve força, fazendo com que ela vá até o final do seu curso e depois 
dobre 90°, acompanhando o rolamento do vidro, que foi desenvolvido 
para encaixar perfeitamente.  

• Fique atento aos períodos de tempestade  

   Os vidros da sacada ficam totalmente expostos aos fatores 
climáticos, que combinados com a altitude do edifício, pedem atenção. 
O sistema é testado para resistir aos impactos, desde que em 
condições seguras. Durante períodos de chuvas fortes e tempestades 
de vento, é preciso levar em conta a estrutura e risco de quebra dos 
vidros e como evitar vazamentos de água para dentro da sacada.  
 

• Faça revisões preventivas 

   Revisões preventivas e estar sempre atentos aos produtos em geral 
feitos com vidro, como box, janelas e envidraçamentos. Com isso é 
possível identificar erros de instalação ou utilização que podem 
prejudicar seu envidraçamento de sacada, e após constatar, corrigi-los 
antes que causem problemas maiores, tendo assim um sistema 
sempre seguro e bem cuidado. Recomendamos que as revisões 
fossem feitas uma vez ao ano, mesmo sem danos aparentes.  

 


