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Nota sobre as instruções

Este manual de instalação e funcionamento está dirigida exclusivamente ao pessoal especializado 
e formado na GU, que segue as normas gerais de utilização de material mecânico e elétrico.
O Departamento técnico da GU em Ditzingen, é o responsável de todas as instruções descritas. 
O produto fornecido deve ser considerado no seu conjunto como quase uma máquina. As instru-
ções correspondentes não incluem nenhuma avaliação de riscos. O fabricante da porta é respon-
sável pelo conjunto completo e deverá realizar uma análise pertinente de todos os riscos.

Para a montagem da ferragem corredora em harmónio necessitará além destas instruções, de :
 - Desenho técnico de montagem segundo perfil;
 - Desenho técnico de montagem para oscilo-batente e abertura normal segundo o perfil
Poderá solicitar estes desenhos aos nossos serviços técnicos. 
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PERIGO  indica uma situação de perigo que, em caso de não se

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO  indica uma situação que poderá causar danos materiais.

NOTA  indica um enunciado puramente informativo.

PERIGO

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO

NOTA

PERIGO

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

1. Instruções de segurança e definições

 evitar, provocará a morte e/ou lesões graves.

 indica uma situação de perigo que, em caso de não se
 evitar, provocará a morte e/ou lesões graves.

 indica uma situação de perigo que, em caso de não se
 evitar, provocará lesões.

1.2      Instruções de segurança

Perigo de queda, janela aberta.
Não deixe a janela aberta sem supervisão.

Perigo de esmagamento ou entalamento. 
Ao fechar a janela, verifique que não há nenhuma parte do corpo entre 
a folha e o aro da janela.

Perigo de lesões por movimentos indesejados da folha, por exemplo, 
corrente de ar. 
Não deixe a janela aberta se fizer vento ou então coloque-a na posi-
ção de basculante.

Avaria ou dano na janela por abertura excessiva da folha. 
Não pressione a folha em movimento contrario

Avaria ou dano na janela por peso excessivo da folha. 
Não adicione peso adicional a folha.

Danos na folha por objectos entalados. 
Não coloque objectos entre a folha e o aro.

Garantia
Leia as instruções de segurança e as instruções de manutenção e manuseamento.
A conformidade com as indicações e instruções é essencial para manter quaisquer direitos de garantia.



1.3  Explicação dos termos utilizados

LF Largura da folha
AF Altura da folha
LFR Largura da folha no rasgo
AFR Altura da folha no rasgo
EF Espessura da folha
G Posição da manete
LEA Largura exterior do aro
LIA Largura interior do aro
AEA Altura exterior do aro
AIA Altura interior do aro
Esq Esquerda
Drt Direita
BC Roletes
Pz Tipo de cilindro
SF Folga entre folhas
UE Unidade de embalagem

1.4 Tipo de uso

As ferragens corredoras em harmónio GU 823/ GU 923 estão concebidas para utilização em portas e janelas monta-
das na vertical. São utilizadas primordialmente em zonas onde exista necessidade de haver uma passagem ampla 
para se poder aceder quer do interior quer do exterior, tanto nas aplicações publicas ou privadas
O cumprimento das especificações do fabricante, especialmente as incluídas nestas instruções de montagem e 
utilização bem como dos desenhos técnicos fazem parte do tipo de uso.
Cumpra estas especificações para não existir qualquer tipo de problema.
A Gu não se responsabiliza por danos que possam advir de qualquer alteração efetuada na ferragem sem a expressa 
autorização da mesma
No restante aplicam-se as nossas condições gerais de venda.

5/27

2. Descrição da ferragem

2.1 Características gerais da ferragem e campo de utilização

As ferragens corredoras em harmónio GU 823 e GU 923 são ferragens para portas e janelas para utilização publica e 
privada, montadas por exemplo em zonas de acesso a terraços sem barreiras em vivendas particulares. As folhas 
abertas podem correr todas para os lados e assim poupar espaço e assim ampliar a zona de passagem.
As ferragens corredoras em harmónio são adequadas para folhas até 80 kg e 1000 mm de largura máxima de folha 
(segundo perfil).
As ferragens corredoras em harmónio só podem ser utilizadas em perfis autorizado pela G-U.

Bitolas de montagem
Para a montagem da ferragem a G-U tem disponível bitolas que facilitam a montagem.
O uso das bitolas é descrito nos desenhos de montagem.
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Conjunto de perfis corredora em harmónio
  Conjunto de perfis para madeira e PVC,

  Conjunto perfis para alumínio ,

Guarnição base corredora em harmónio madeira PVC e alumínio  
 

 

Conjunto dobradiças corredora em harmónio
  Conjunto dobradiças corredora em harmónio 

Terminal perfil guia
 

 

Largura da folha  
no rasgo LFR

Altura da folha 
no rasgo AFR Peso de folha

* segundo perfil

Campo de aplicação

2.2 Dados técnicos

Portas de correr em harmónio com elementos de 3 a 7 folhas

Janelas de correr em harmónio com elementos de 3 a 7 folhas

Dimensões e pesos

Perfis com canal de ferragem de 16mm

Madeira

PVC

até

até

Alumínio

Perfis com câmara europeia 15/20 Largura da folha LF Altura da folha AF Peso de folha

até

Todas as versões dispõem de guia superior e inferior

2.3 Componentes e acessórios

Largura exterior do aro até 3000mm    K-19395-30-0-*
Largura exterior do aro até 4000mm    K-19395-40-0-*
Largura exterior do aro até 5000mm    K-19395-50-0-*
Largura exterior do aro até 6700mm    K-19395-67-0-*

Largura exterior do aro até 3000mm    K-18511-30-0-*
Largura exterior do aro até 4000mm    K-18511-40-0-*
Largura exterior do aro até 5000mm    K-18511-50-0-*
Largura exterior do aro até 6700mm    K-18511-67-0-*

* 1 - cor prata/aluminio natural EV1 ; 5 - bronze escuro UC5

Guarnição base corredora em harmónio 80kg
Até 80 kg (madeira/PVC/alumínio)   K-18391-00-0-*

Guarnição base corredora em harmónio 130kg
Até 130 kg (madeira)    K-18933-00-0-*

* 1 - cor prata/aluminio natural EV1 ; 5 - bronze escuro UC5 / 7 = Branco

de madeira/PVC/alumínio (3 dobradiças completas)                  K-18394-50-0-*

* 1 - cor prata/aluminio natural EV1 ; 5 - bronze escuro UC5 / 7 = Branco

Terminal perfil guia (Madeira / PVC)                  K-18398-00-0-1

Terminal perfil guia (Madeira)                        K-18398-01-0-1



7/27

* folha de passagem pode ser de abertura normal,
oscilo-batente com dobradiças UNI-JET

* * * 

* * 

3.  Montagem

3.1 Disposição das folhas e esquemas

2 folhas em harmónio
1 folha oscilo-batente

4 folhas em harmónio
1 folha oscilo-batente

6 folhas em harmónio
1 folha oscilo-batente

2 folhas em harmónio
1 folha batente
1 folha oscilo-batente

4 folhas em harmónio
1 folha batente
1 folha oscilo-batente

4 folhas em harmónio
1 folha batente

4 folhas em harmónio
1 folha batente
1 folha oscilo-batente

6 folhas em harmónio
1 folha batente

2 folhas em harmónio
1 folha batente

4 folhas em harmónio
1 folha batente

6 folhas em harmónio
1 folha batente

Esquemas possivel do 321 a 770
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Posição  Peça de ferragem                               Incluido na unidade de embalagem

3.2 Vista geral da ferragem 

1 Suporte carro inferior                 Guarnição base corredora em harmónio

2 Suporte pivot superior                Guarnição base corredora em harmónio

3 Dobradiça de harmónio                Guarnição de dobradiças corredora em harmónio

4 Dobradiças aro/folha

5 Calço para dobradiças

6 Retentor de folha

7 Guia Superior                 Guarnição de  perfis corredora em harmónio

8 Guia Inferior                 Guarnição de  perfis corredora em harmónio

9 Manete

Visão de conjunto de peças de ferragem
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Vista do conjunto dos componentes do sistema de fecho central

SCC-P

Sistema de fecho central com 

abertura normal

Sistema de fecho central com Sistema de fecho central 

SCC-PDR

Sistema de fecho central com 

cremona de alavanca

SCC-OB

Sistema de fecho central com 

oscilo-batente

SCC-P SCC-PSCC-PDR SCC-OB SCC-PDR SCC-OB

NOTA

3.3 Vista da ferragem de fecho central 

O conjunto de ferragens
depende do sistema de
perfis!

cremona 15/30/45 s/pontos de fecho cremona 15 com pontos de fecho 

Os componentes do sistema de fecho central pedem-se e montam-se em conformidade com os 
planos de montagem do sistema correspondente

3.3.1 Ferragem para madeira e PVC canal de ferragem 16 mm    

Exemplo do esquema 321        Exemplo do esquema 431  
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Vista do conjunto dos componentes do sistema de fecho central

SCC-P

Sistema de fecho central com 

abertura normal

Sistema de fecho central com Sistema de fecho central 

SCC-PDR

Sistema de fecho central com 

cremona de alavanca

SCC-OB

Sistema de fecho central com 

oscilo-batente

SCC-P SCC-PDR SCC-OB

NOTA
O conjunto de ferragens
depende do sistema de
perfis!

cremona sem pontos de fecho cremona com pontos de fecho 

3.3.2 Ferragem para perfis de alumínio com câmara europeia 15/20

Exemplo do esquema 321        Exemplo do esquema 431  

SCC-P SCC-sBC-V SCC-PDR SCC-OB

SCC-sBC-V SCC-cBC-V
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Exemplos de calços das folhas em montagem de corredora em harmónio

ATENÇÃO

Calços de suporte

Calços 
distanciadores

Folha de batente

Exemplo de como calçar folhas de corredora em harmónio

Calços de suporte

Folha oscilo-batente

Exemplo de como calçar portas oscilo-batentes e de batente

3.4 Colocação de vidro

Leia atentamente nosso “Guia de colocação profissional e seguro do vidro” e tenha em consideração
as indicações e notas incluidas nela (nº de catálogo WP00019-00-0-2).

Pode descarregar documentação tecnica em www.cruzfer.pt ou www.g-u.com.

No nosso catálogo técnico poderá encontrar uma gama de produtos para a colocação dos vidros 
como calços e ferramentas.
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  Coloque o perfil de cobertura no 
topo do perfil inferior a todo o 
comprimento (1) 

 

  Introduzir o perfil de cobertura na 
ranhura do perfil superior (1)

  A seguir e começando numa extremidade
pressionar o mesmo em todo 
o cumprimento (2)

Montagem do perfil de cobertura no perfil inferior

Montagem do perfil de cobertura na guia superior

  Introduza as escovas nas ranhuras 
do perfil inferior

Com o manuseamento e a passagem dos 
carros é normal que as escovas se 
desloquem para evitar recomendamos 
que as mesmas sejam coladas nas 
extremidades

3.5 Montagem

3.5.1 Montagem dos perfis de cobertura

De seguida e começando por uma 
extremidade pressione o perfil de 
cobertura contra a parte inferior 
do perfil (2)

3.5.2 Montagem das escovas 
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  Clipar as tampas no perfil inferior do 
lado esquerdo e direito.
As tampas irão cobrir as zonas de
corte nas guias

  Clipar as tampas no perfil superior.
As tampas irão cobrir as zonas de
corte nas guias

3.5.3 Montagem das tampas terminais nos perfis
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  Coloque a folha que pretende montar 
junto da folha já montada e junte 
as dobradiças

  Em função da posição de montagem das 
dobradiças introduzir o fiel pela parte de 
cima ou pela parte debaixo (ver figura da
 direita) o fiel tem de entrar de uma forma
 suave 

  Encaixe o suporte de carro no carro (1)

  Com uma chave de bocas (tamanho 17) 
apertar o carro no suporte para evitar 
que a folha se solte .

Para se montar as folhas da corredora em harmónio a folha do lado do aro já tem de estar 
montadas e ajustadas corretamente (em caso de dúvida consultar desenho técnico de 
montagem folha oscilo batente ou abertura normal)

Montagem de uma folha corredora em harmónio

NOTA

Montagem do fiel na dobradiça

Lado maior à direita Lado maior à esquerda

3.5.4 Montagem das folhas corredoras em harmónio
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  Deslize suporte de pivot colocado 
na folha e encaixe o suporte de 
pivot no pivot (1)

  Com uma chave de bocas (tamanho17) 
apertar o suporte ao pivot para evitar 
que a folha se solte.

Em função da dimensão da folha pode ser 
mais fácil encaixar o suporte no pivot
tendo a folha aberta.

NOTA

Depois da montagem de cada folha deve-se ajustar a folga entre as guias e o aro, tal como se 
indica no desenho de montagem,consultar o procedimento na página 16NOTA

Após a montagem de cada folha deve-se retificar o posicionamento das dobradiças da 
primeira folha junto ao aro e se necessário fazer as correções de acordo com o desenho 
de montagem.

Montagem das outras folhas da corredora em harmónio
Montar as restantes folhas de acordo 
com o descrito a partir da página 14

NOTA

Leve a cabo a verificação dos ajustes na colocação das dobradiças no aro e folha
bem como as dobradiças da corredora em harmónio tal como indica os planos
de montagem segundo perfil para ferragens de abertura normal e oscilo-batente.
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  Na folha que deseje afinar desaperte o 
pivot com uma chave de bocas de 
tamanho 17

  Para ajustar a folga entre a folha e a 
guia gire o parafuso de ajuste com 
uma chave Allen de 4 mm tal 
como indicado no desenho de mon-
tagem (possibilidade de ajuste do 
parafuso (-1 mm a +3.5 mm)

  Ajuste a pressão da folha aproxi-
mando ou desviando o suporte do 
pivot

  Aperte o pivot com a chave de 17 
(força de aperto 15 Nm)

  Feche com cuidado as folhas montadas

  Na folha que deseje afinar desaperte o 
carro com uma chave de bocas de 
tamanho 17

  Para ajustar a folga entre a folha e a 
guia gire o parafuso de ajuste com 
uma chave Allen de 4 mm tal 
como indicado no desenho de monta-
gem (possibilidade de ajuste do para-
fuso -1 mm a +3.5 mm)

  Ajuste a pressão da folha aproximando
ou desviando o suporte do carro.

  Em continuação, volte a apertar o carro 
com a chave de 17 
(força de aperto 15 Nm)

No carro e no pivot pode-se ajustar a folga entre a folha e a guia bem como a pressão da folha para 
faze-lo proceder da seguinte maneira.

3.6 Afinação das ferragens corredora em harmónio

3.6.1 Afinação do carro e do pivot
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Nas dobradiças podemos afinar a altura, bem como a folga entre folhas.

Dobradiça          Alcance do ajuste
Posição neutra ±

escala de placa de base Distância entre parafusos

Posição neutra das dobradiças

Distância entre parafusos: 

Com a dobradiça montada é possível afinar a altura e a folga entre as folhas apertando ou 
desapertando os parafusos de afinação 8ver como no desenho afinação da dobradiça na página 18)

 
Para afinar as folhas siga os seguintes passos:

 

  .

  .

Faça o ajuste dos parafusos de afinação  sempre um após outro. 
Se desapertar todos os parafusos não mesmo tempo pode danificar 
a dobradiça.

ATENÇÃO

3.6.1 Afinação das dobradiças

até

até

e

Afinação vertical das folhas utilizando o parafuso de afinação

Desaperte ligeiramente os parafusos para poder mover a dobradiça e a folha 1

Ajuste a folha rodando o parafuso

Reaperte os parafusos 



18/27

Para ajustar o afastamento entre as folhas corredora em harmónio siga os passos indicados abaixo:

 

  .

  .

Lado mais largo da dobradiça á direita

Folha

Folha

Parafuso de ajuste

Sentido de rotação 
do parafuso de 
ajuste

Direção do 
movimento da 
folha 

Ajuste
Max.

Direita
(no sentido dos 
ponteiros do relógio)

Esquerda
(em sentido 
contrario do pon_ 
teiros do relógio)

As folhas afastam-se
(a ranhura fica mais 
espaçada)

As folhas juntam-se
(a ranhura fica menos 
espaçada)

FolhaFolha

Ajuste do afastamento entre folhas mediante afinação do parafuso de ajuste

Desaperte ligeiramente os parafusos para poder mover a dobradiça e a 2ª folha.

Afine a folga rodando o parafuso de ajuste 

Reaperte os parafusos 

Afinação da dobradiça

Folha sobe

Folha desce

Parafuso de ajuste

Sentido de rotação 
do parafuso de 
ajuste

Direita
(no sentido dos 
ponteiros do relógio)

Esquerda
(em sentido 
contrario do pon_ 
teiros do relógio)

Direção do 
movimento da 
folha 

Ajuste
Max.

Lado mais largo da dobradiça á esquerda

Parafuso de ajuste

Sentido de rotação 
do parafuso de 
ajuste

Direção do 
movimento da 
folha 

Ajuste
Max.

Direita
(no sentido dos 

Esquerda
(em sentido 
contrario do pon_ 
teiros do relógio)

Folha sobe

Folha desce

Sentido de rotação 
do parafuso de 
ajuste

Direção do 
movimento da 
folha 

Ajuste
Max.

As folhas afastam-se
(a ranhura fica mais 

As folhas juntam-se
(a ranhura fica menos 
espaçada)

Direita
(no sentido dos 
ponteiros do relógio)

Esquerda
(em sentido 
contrario do pon_ 
teiros do relógio)

Parafuso de ajuste
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Controlo do ajuste das dobradiças

Depois de afinar as dobradiças confirme que todas tem o mesmo ajuste.

Para isso faça da seguinte maneira:

NOTA

Medida de teste

  Assegure-se que as 3 dobradiças de cada
folha tem a mesma medida em altura como 
indicado na figura abaixo.

Se as medidas em altura forem diferentes ajustar
de novo com o parafuso        até que as dimensões 
sejam idênticas.

  Com a ajuda de um esquadro ou de uma régua
confirmar que as dobradiças estão alinhadas.

No caso de não estarem alinhadas umas com as 
outras fazer a afinação com o parafuso        
até as três dobradiças estarem alinhadas.

17
.5

 ±
0.

1

!
=

!
=

!
=

!= 0

!= 0

!= 0
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  Ajuste a pressão da folha no rolete 
na parte superior do lado do fecho.

A pressão da folha contra o vedante pode-se aumentar ou reduzir com uma chave torx t15 tal como 
indicado nas imagens abaixo:

  Ajuste a pressão da folha nos roletes 
na parte inferior da folha.

  Ajuste a pressão da folha no rolete 
da parte lateral superior da folha.

Montagem das tampas no suporte

  Coloque a tampa larga no suporte (1)

  Fixe a tampa larga aparafusando na 
lateral o parafuso (2)

  Clipe a tampa pequena no suporte até 
que fique encaixada (3)

Montagem das tampas no suporte

Recomendamos que todas as afinações sejam feitas antes da colocação das tampas.
Verificar a respeito no capitulo “3.6 - Afinação das ferragens corredora em harmónio” - pag.16NOTA

3.6.3 Ajustar pressão da folha

3.7 Montagem das tampas
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Montagem das tampas das dobradiças
  Abrir as folhas de forma a que haja 
um angulo de 90º entre elas. 

Desta maneira será possível aceder 
aos parafusos de segurança que 
seguram as capas pelo lado contrário 
das dobradiças.

  Do lado da dobradiça encaixar a 
tampa grande até cobrir a dobradiça.

  Do lado contrário as dobradiças 
apertar os parafusos de segurança 
indicados na imagem com uma 
chave Allen girando no sentido 
dos ponteiros do relogio para 
segurar a tampa da dobradiça.

  Do lado da dobradiça encaixar a 
tampa pequena até cobrir a 
dobradiça.

  Do lado contrário as dobradiças 
apertar os parafusos de segurança 
indicados na imagem com uma 
chave Allen girando no sentido dos 
ponteiros do relógio para segurar a 
tampa da dobradiça.

Tamanho 2

Tamanho 2
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Desmontagem dos perfis de cobertura do perfil inferior

  Retirar as tampas laterais do perfil.

  A partir de uma extremidade introduzir
uma chave de fendas fina e começar a 
desclipar o perfil de cobertura.
Ter cuidado para não danificar o mesmo.

Desmontagem do perfil de cobertura do perfil superior

  Retirar as tampas laterais do perfil.

  A partir de uma extremidade introduzir
uma chave de fendas fina e começar a 
desclipar o perfil de cobertura.
Ter cuidado para não danificar o mesmo.

3.8 Desmontagem dos perfis de cobertura
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Avaria ou dano das peças de ferragem.

Ao abrir o oscilo batente assegure-se 
sempre que as manetes e as cremonas ZH 
bem como as outras manetes da corredora 
em harmónio se encontram na posição de 
aberto.

ATENÇÃO

Abertura da corredora em harmónio
  Abra a folha de passagem se dispuser dela

Corredora em harmónio com retentor de folha

As corredoras em harmónio com número ímpar
de folhas ( ex. 330 , 431 , 532……) dispõem de um 
retentor de folha. Este retentor de folha serve 
para evitar que, ao abrir a corredora em harmó_
nio haja uma oscilação incontrolável da folha e 
assim evitar danos.

O retentor de abertura é composto por duas 
peças, um suporte montado na folha passiva e
por um retentor de folha, montado na primeira
folha das folhas corredoras em harmónio.

Retentor de folha            Suporte

Folha
passiva

Primeira
folha

corredora
harmónio

Segunda
folha 

corredora
harmónio

Folhas em harmónio

Porta de
batente

Avaria ou dano das peças de ferragem.
Não utilizar nunca a manete para empurrar 
ou puxar o harmónio.

Agarre unicamente na lateral da folha como 
indica a seta para empurrar ou fechar 
o harmónio.

ATENÇÃO

4. Instruções de utilização

4.1 Abertura da corredora em Harmónio
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  Coloque as manetes ou as cremonas ZH 
na posição de aberto.

  Agarre na manete e puxe as folhas para 
a posição de aberto.

Corredora em harmónio com mais de duas folhas em harmónio
  Colocar as manetes das folhas seguintes 
na posição de aberto.

  Utilize a manete para puxar cerca de 10 cm
as folhas.

  Empurre com cuidado as folhas até todas 
estarem em posição de aberto.

  Repita a operação as vezes que forem 
necessárias.

  Só para corredoras em harmónio com retentor de folha: 
 Coloque a manete e a cremona zh da folha 

de passagem e da primeira folha do harmónio
na posição de aberto.

 Rode a primeira folha do harmónio1 80º até 
ficar sobre a segunda folha ficando assim o 
retentor de folha encaixado.

Antes de abrir o primeiro conjunto de folhas 
do harmónio assegure-se que a primeira folha 
está aberta a 180º e que o retentor de folha 
está encaixado.

Se o retentor de folha não estiver encaixado
não se poderá abrir o conjunto.

NOTA
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Avaria ou dano das peças de ferragem.

Antes de fechar a corredora em harmónio
assegure-se que as manetes e as cremonas 
ZH se encontram na posição de aberto.

ATENÇÃO

  Corredoras em harmónio com retentor de folha: 
Ao fechar o último conjunto de folhas o 
retentor de folha desbloqueia

  Coloque a última folha na posição 
  de fechado. 
 Feche a cremona ZH.

  Feche a folha de passagem caso disponha.

  Puxe o conjunto para a posição de fechado 
começando pelo que se encontra mais junto 
ao aro.
Agarre as folhas apenas pelo lado dos
carros.

  Coloque as manetes e as cremonas ZH na
posição de fechado. 

  Repita a operação as vezes que forem 
necessárias.

4.2 Fecho da corredora em harmónio
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  Solicite a troca das peças com desgaste a uma empresa especializada. Só deve utilizar peças 
autorizadas pelo fabricante.

 

Utilize um pano suave e um detergente de ph neutro diluído. Nunca utilize detergentes com ácido
nem com abrasivos.

Por principio, aplicam-se as nossas “Condições Gerais de Venda".

A garantia cobre qualquer defeito de material ocasionado por um uso normal.

A G-U não aceitará nenhum tipo de reclamação de garantia e/ou responsabilidade por quaisquer
danos pessoais ou materiais atribuidos a uma ou várias das seguintes causas: 

  Utilização em desacordo com o uso previsto pela ferragem corredora em harmónio.

  Montagem, abertura, manuseamento, manutenção e reparação indevidos da instalação da
ferragem corredora em harmónio.

 

  Modificações não autorizadas na instalação da ferragem corredora em harmónio.

  Casos de catástrofe por influência de corpos externos e de força maior.

  Desgaste.

5. Manutenção e limpeza

5.1 Manutenção
Os fiéis os pivots e as dobradiças não necessitam de manutenção.

Uma vez por ano deve-se fazer uma verificação para constatar que a corredora em harmónio se 
encontrarem perfeitas condições e a funcionar corretamente.

Verifique se a ferragem está apertada e sem desgaste.

Se necessário reaperte os parafusos de fixação (ver capítulo 3 montagem).

Todos os pontos de fecho e outras peças devem ser lubrificadas pelo menos uma vez por ano
ou com maior frequência se começar a haver desgaste ou conforme as especificações deve-se
utilizar um lubrificante sem ácidos.

5.2 Limpeza

5.3 Garantia

A garantia cobre qualquer defeito de material e de fabricação ocasionado pelo seu uso normal.

Incumprimento das indicações e das instruções de montagem, manuseamento e manutenção.

Dirĳa-se ao seu fornecedor de ferragem G-U em caso de reclamação por garantia ou pedido de
peças de substituição e acessórios.
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A desmontagem executa-se no sentido inverso á montagem.
Neste caso não se fazem afinações.

Recicle as ferragens corredora em harmónio de acordo com a legislação.
Proibida a colocação da ferragem no lixo doméstico.
As embalagens devem ser recicladas em separado.

ADVERTÊNCIA

6. Desmontagem e reciclagem

6.1 Desmontagem

Observe as instruções de segurança do capítulo 3

6.2 Reciclagem


