
Manual de Instalação 
do Sinkit





O Sinkit é um conjunto completo, montado na fábrica, com dobradiças 
colocadas e guarnições pré-cortados. Uma solução que proporciona 

praticidade e economia com a qualidade Sincol. Neste manual estão as 
informações necessárias para que você consiga uma instalação perfeita e 
garanta a durabilidade e o funcionamento correto do Sinkit.
Lembre-se: A porta é o primeiro móvel da sua residência.

Composição
Cada conjunto é embalado individualmente e composto por:

1. Folha da porta
2. Batente
3. Guarnições
4. Dobradiças
5. Cunhas
6. Fechadura
(fornecida e instalada pelo cliente)
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Características especiais
Alguns detalhes construtivos e de montagem incorporados ao Sinkit 
proporcionam ainda mais praticidade e funcionalidade.

1. Espuma de poliuretano
A forma mais rápida e funcional para fixação do Sinkit.

2. Amortecedor de impacto e vedação
Auxilia no amortecimento de impactos e na vedação de ruídos e vento.

3. Guarnições pré-cortadas
Fornecidas com as cabeceiras cortadas em meia-esquadria, ou podendo ser 
sistema H.

4. Limitadores
Garantem a padronização das folgas entre porta e batente.

5. Batente
Sistema de furação com parafusos na junção da cabeceira com as laterais,  
podendo ser com cantos retos ou meia esquadria.



Manual de Instalação do Sinkit | 04

Medição
Será realizada pelo representante da Sincol ou profissional por ela indicado, 
juntamente com o engenheiro, mestre de obras ou pessoa qualificada indicada 
pelo cliente. Após a conclusão e conferência, o cliente assina a confirmação. 
Quaisquer alterações ficam sob a responsabilidade do cliente que arcará com 
os custos para o procedimento da mudança.
Toda a medição deve considerar como base o nível do piso acabado.

Recebimento - Armazenagem
O procedimento de descarga e armazenagem deve ser tão cuidadoso quanto o 
processo industrial que faz do Sinkit um produto de alto padrão. Para mantê-lo 
em perfeito estado devem ser tomadas as seguintes precauções:

1. Local: O local de armazenamento deve ser limpo e seco, livre de intempéries 
e da circulação de materiais e pessoas.

2. Posição de armazenagem: Os conjuntos podem ser armazenados das 
seguintes formas:
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IMPORTANTE
1-LOCAL: O local de armazenamento deve ser limpo e seco, livre de intempéries e
da circulação de materiais e operários.

2-POSIÇÃO DE ARMAZENAGEM: Os conjuntos podem ser armazenados das
seguintes formas:

a) Horizontal: Sobre estrados nivelados e com altura mínima 10cm do piso.
Empilhar no máximo até 2,00 m. de altura.

b) Vertical: Apoiados em uma parede, sob um ângulo de aproximadamente 11º
(Base afastada em 40cm da parede), devidamente protegidos sobre o estrado
nivelado e com altura mínima de 10cm do piso. (Observar seta de indicação de
posição nesta embalagem)

3-PROTEÇÃO: Cobrir com lona preta para evitar a infiltração de raios solares e o
acúmulo de pó, cimento, cal, areia, gesso  ou outros agentes nocivos à madeira.

4-LIMPEZA: Ao proceder a limpeza de sua unidade habitacional, nunca jogue água.
Utilize somente pano úmido.

5-PRODUTOS QUÍMICOS: A utilização de produtos químicos afetam o acabamento
das ferragens, a estrutura das portas, batentes, guarnições e rodapés.

6-GARANTIA: Quando o produto for fornecido ao natural, para ter sua qualidade
garantida, no máximo em 20 dias, o produto deverá receber pelo menos uma demão
de pintura ou seladora.

A garantia dos Produtos Sincol são asseguradas, desde que seguidas as
orientações contidas nesta embalagem e no manual de instalação.

" OS DANOS POR EXCESSO DE UMIDADE E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS

QUÍMICOS SÃO IRREVERSÍVEIS "

MATRIZ:
RUA ALEMANHA,197 - BAIRRO SORGATTO

89500-000 - CAÇADOR-SC
FONE: (49) 3561-5000 FAX: (49) 3561-5001

E-MAIL: sincol.sc@sincol.com.br

FILIAL - PR:
AV. MARCIANO DE BARROS, 51 - VILA PRESTES

86400-000 - JACAREZINHO-PR
FONE: (43) 3511-2300 FAX: (43) 3511-2301

E-MAIL: sincol.pr@sincol.com.br

VENDAS E SHOW-ROOM - SÃO PAULO - SP:
RUA LIRA, 40 - VILA MADALENA

05443-060 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 3769-5900 - FAX: (11) 3769-5901

E-MAIL: vendas.sp@sincol.com.br

a) Horizontal: Sobre estrados nivelados e com altura 
mínima 10cm do piso. Empilhar no máximo até 2,00m 
de altura sempre os conjuntos mais largos embaixo.

b) Vertical: Apoiados em uma parede, 
sob um ângulo de aproximadamente 
11º (Base afastada em 40cm da parede), 
devidamente protegidos sobre o estrado 
nivelado e com altura mínima de 10cm 
do piso. (Observar seta de indicação de 
posição na embalagem)
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3. Guarnições: Armazenar em pequenas pilhas e com espaçadores em madeira 
para ajudar no travamento dos pacotes.

4. Proteção: Cobrir com lona preta para evitar a infiltração de raios solares e o 
acúmulo de pó, cimento, cal, areia, gesso  ou outros agentes nocivos à madeira.

5. Limpeza: Ao proceder a limpeza de sua unidade habitacional, nunca jogue 
água e nenhum tipo de ácido. Utilize somente pano úmido.

6. Produtos químicos: A utilização de produtos químicos afetam o acabamento 
das ferragens, portas, batentes, guarnições e rodapés, e também a sua estrutura. 

7. Medidas Padrão

Dimensões da porta Dimensões do Sinkit Dimensões do Vão
600 x 2100 651 x 2132 670 x 2150
700 x 2100 751 x 2132 770 x 2150
800 x 2100 851 x 2132 870 x 2150
900 x 2100 951 x 2132 970 x 2150

Peso da porta Dimensões da dobradiça
Leve (de 6 a 10 kg/m²) 3” x 21/2” com rolamento
Média (acima de 10 a 20 kg/m2) 31/2” x 3” com rolamento

Pesada (acima de 20 a 30 kg/m2) 4” x 4”

Superpesada (acima de 30 kg/m2) 4” x 4”

Canto arredondado com raio 15

Confira a marca Sincol estampada na dobradiça. Esta é a garantia de 
encaixes perfeitos. As dobradiças fornecidas pelo cliente deverão ter cantos 
arredondados.
Observação: Todas as dobradiças que forem fornecidas pelo cliente deverão 
obrigatoriamente ser analisadas e aprovadas pela Sincol.

Dobradiças
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Fechaduras
As fechaduras com cantos arredondados deverão ser fornecidas pelo cliente, 
com as especificações e um jogo completo de cada modelo de ferragem (interna, 
externa e banheiro) para a fábrica, 30 dias antes do prazo de entrega. O não 
cumprimento deste prazo, faculta à Sincol a entrega do Sinkit apenas com o 
furo base, padrão da ABNT.

A instalação da fechadura é feita pelo cliente, 
após a fixação e acabamento do conjunto. A 
pintura nunca deve ser feita com as peças já 
colocadas.

Batente: A Sincol fornece o Sinkit com furação 
para fechadura, onde o entalhe da chapa testa 
no batente é feito com sobra de madeira de 
+/- 2mm para ajuste da lingueta da fechadura. 
Quando a porta estiver com folga, deve ser 
ajustada na linguetam retirando um pouco da 
sobra da madeira, no chanfro, utilizando um 
formão.

Importante: Considerando a folga, a furação é feita 1m 
partindo do chão debaixo para cima. (tentando deixar as 
fechaduras alinhadas).

Modelos especiais, importados ou fechaduras de cartão serão aplicados somente 
após aprovação da Sincol, e as especificações deverão constar obrigatoriamente 
no pedido.
Observação: Nos casos de fechadura com cartão ou biométricas deverão ser 
utilizadas portas com 45mm de espessura.
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Instruções de Pintura:
Conjuntos Naturais
Seguir as indicações:

1. Limpeza: Remova todo o tipo de sujeira (pó e manchas causadas pelo 
manuseio).

2. Camada inicial: Passar uma demão de seladora/fundo (aguardar a secagem 
total). Nunca utilizar seladora ou produtos à base de nitrocelulose para peças 
externas. Madeiras brancas estão sujeitas a fungos manchadores e devem ser 
totalmente seladas: faces, topos, encaixes e recortes das ferragens.

3. Lixamento: Lixar o produto obedecendo o sentido dos veios da madeira. 
Utilizar lixa de grão 280 ou superior (extrafina). Remover o pós com um pano 
seco.

4. Camada final: Finalize com uma nova camanda de verniz/acabamento.

5. Camada opcional: Uma camada adicional de seladora pode ainda ser aplicada 
para melhorar o isolamento e realçar o acabamento (repetir o lixamento descrito 
no item 3).

Importante: Nunca passe seladora, verniz ou tinta sobre as ferragens ou 
amortecedores de impato e vedação. As bases quimicamente incompatíveis 
podem danificar as peças.
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Conjuntos pré-acabados
Seguir as indicações:

Portas com primer poros abertos
Devem receber correção com massa e demais aplicação de fundos, em seguida 
deve-se efetuar o lixamento e limpeza do kit, removendo todo tipo de sujeira 
e então deve-se aplicar o acabamento (uma à duas demãos). Para acabamento 
aplicado à pistola orientamos uma demão dupla (cruzada) ou a aplicação de 
duas demãos simples.

Portas com poros fechados (F.P.F.)
Dispensam inicialmente a aplicação de demão extras de fundos, sendo 
necessário somente a correção/preparação da surpefície para aplicar o 
acabamento. Preparação essa que se deve iniciar efetuando se necessário alguma 
pequena correção com massa e então deve-se efetuar o lixamento e limpeza da 
superfície, removendo todo tipo de sujeira (pó e manchas de manuseio) e então 
aplicar o acabamento (uma a duas demãos). Para acabamento aplicado a pistola 
orientamos uma demão dupla (cruzada) ou a aplicação de duas demãos.

Poliuretano (PU) aplicação à pistola
Esmalte a base de solvente
Esmalte a base d’água
Acrílica

OBS: para maiores informações contate um fornecedor de tintas.

Tipos de acabamentos para primer e F.P.F.
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Conjuntos Acabados
A Sincol fornece o Sinkit em diversos padrões de acabamento. Confira as 
opções abaixo:

1. Conjuntos com Acabamento Verniz:

Portas lisas, frisadas ou molduradas
Verniz U.V.(ultravioleta); Frisos e molduras verniz P.U. (poliuretano)

Batentes
P.U. (poliuretano)

Guarnições
U.V. (ultravioleta)

2. Conjunto com Acabamento Branco

Portas lisas, frisadas ou molduradas
Acabamento P.U. branco (laca)

Batentes e Guarnições
Revestidos com papel melamínico branco (180g/m²)

Material para reparo
Portas envernizadas
Caso o material seja danificado e apresente pequenos riscos, a Sincol 
disponibiliza caneta e bastão para reparo dos mesmos. Para avarias maiores 
recomendados a repintura do material.

Portas com pintura U.V. 
Será necessário repintar com verniz P.U.

Portas acabada branca
Será necessário pintura com esmalte P.U. branco (fornecido pela Sincol)
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Instalação
Em cada Sinkit existe uma identificação (colada na lateral 
externa do batente) que especifica o local de instalação e as 
características do conjunto: modelo, andar, apartamento, 
cômodo, largura e altura da porta, largura do batente e sentido 
de abertura. Isto é fundamental para a boa distribuição na obra.

Verificações iniciais:
O Sinkit só deverá ser instalado depois que tudo estiver pronto, paredes, pisos, 
forros, pinturas, instalações elétricas, etc. O ambiente deve estar limpo e seco, 
com as janelas envidraçadas. Depois de instaladas as portas o ambiente deve 
ficar fechado para evitar a entrada de poeira ou chuva. 

A superfície onde o Sinkit vai 
ser instalado deve estar limpa.

O vão deve estar pronto para receber o conjunto. (furos dos tijolos de-
verão estar fechados)

Abra a embalagem. Retire as 2 travas do lado de 
abertura da porta.

Confira as medidas do vão.
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Encaixe o conjunto no vão com 
cuidado.

Coloque as cunhas iniciando pela 
parte superior, posicionando em 
três pontos de cada lado, sempre na 
altura das dobradiças. 

Confira se seu Sinkit está no prumo 
corretamente.

Verifique se os espaçadores estão na 
posição correta, eles devem ficar na 
altura das dobradiças.

Aplique a espuma em todos os 
lados. No canto superior e na altura 
das dobradiças.

 Aguarde a cura completa antes do 
acabamento.

Atenção: Use luva e óculos durante a aplicação da espuma e siga as instruções do fabricante.

Após a cura completa, remova as 
cunhas.

Remova os limitadores. Retire as 3 travas restantes do 
conjunto.
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Corte os excessos de espuma. Retire as “peças” da parte interna da 
guarnição.

Fixe a guarnição superior.
(haste maior regulável)
(lado externo)

Meça as guarnições laterais para poder cortar a parte inferior. Fixe as guarnições alinhada a 
guarnição superior.

Instale a fechadura, os espelhos e a maçaneta. Pronto, seu Sinkit foi instalado 
com sucesso.
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Veda Porta
A Sincol fornece as portas com o sistema veda porta instalado. Porém, é 
necessário fazer um ajuste da regulagem da altura do mesmo na obra.
Primeiramente instale o conjunto conforme indicações e instruções da Sincol. 
Instale as guarnições e fechaduras. 
Por fim ajuste o veda porta, conforme o desenho abaixo.

Película protetora
Todas as portas brancas saem da fábrica com uma película protetora. 

OBS: Retirar a película no máximo em 2 meses após o recebimento da porta.
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Garantia
A Sincol garante seus produtos por 5 anos, a partir da data de emissão da nota 
fiscal, desde que observadas as seguintes condições:
A garantia Sincol cobre defeitos de fabricação, tais como: lâminas descoladas, 
defeitos na estrutura do produto ou defeitos de matéria-prima como 
empenamentos, tortuosidades ou falhas na madeira.

A solicitação de cobertura da garantia será feita pelo cliente ao representante 
ou loja que vendeu a mercadoria, que fará o contato com a Sincol. O contato 
direto com a Sincol deverá ser feito somente se o representante ou loja não 
retornar com uma solução no prazo de cinco dias úteis.
Acionada a garantia a Sincol enviará um técnico até a obra para emitir um 
parecer.

O cliente que solicitar garantia em condições não previstas para cobertura 
estará sujeito à cobrança da visita técnica, observando-se o tempo dispendido e 
os quilômetros rodados para o atendimento.

Uma vez comprovado o defeito de fabricação, a Sincol tomará as providências 
necessárias para o reparo, na seguinte ordem:
1. Conserto do produto;
2. Substituição da peça com defeito;
3. Troca do conjunto completo, no caso de nenhuma das providências anteriores 
ser possível.
Atenção:
Qualquer procedimento que contrarie ou não observe as instruções constantes 
deste manual implica na quebra imediata da Garantia Sincol.

A ocorrência de qualquer dos ítens a seguir invalida a garantia Sincol:

1. Alterações nas especificações dos produtos;
2. Instalação em paredes fora do prumo ou assentamento mal feito;
3. Manchas causadas por cimento, cal, água, óleo ou produtos químicos de 
qualquer natureza;
4. Violação por arrombamento;
5. Instalação em ambiente inadequado, exposta às intempéries do tempo (sol 
e chuva).
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6. Exposição às intempéries sem proteção adequada;
7. Instalação por profissionais não qualificados;
8. Consertos ou intervenções de terceiros não habilitados;
9. Utilização de produtos não adequados para pintura;
10. Utilização de ferragens não adequadas ou mal instaladas;
11. Infiltrações de umidade ou outros agentes nocivos;
12. Riscos ou batidas pelo manuseio na obra;
13. Instalação incorreta, fora de prumo ou esquadro, problemas no chumbamento 
(entortando o batente), pregos inadequados nas guarnições e sujeira nos trilhos;
14. Desmontagem para pintura e remontagem incorreta;
15. Armazenamento incorreto do produto.

Importante: Produtos de madeira natural são sensíveis a qualquer variação 
de umidade. A Garantia Sincol não cobre qualquer dano causado por água ou 
umidade no armazenamento, colocação ou no decorrer da utilização de seus 
produtos.

Limitação: A garantia Sincol é limitada à reposição ou ressarcimento do valor 
original do produto, constante na nota fiscal.

Manutenção: A periodicidade da limpeza fica a critério do proprietário 
dependendo do uso, devendo ser feita com sabão neutro e pano levemente 
embebecido em álcool etílico. A estimativa da vida útil da porta é de 
aproximadamente 30 anos, desde que bem utilizada.

Imperfeições naturais, nós e variações nas tonalidades, não são defeitos 
e só aumentam o valor e a beleza de todos os produtos de madeira. Esta é 
uma característica exclusiva dos produtos naturais e atesta a sua origem e 
autenticidade.



Matriz - Santa Catarina
Rua Alemanha, 197 | 89500-000 | Caçador SC
Fone: (49) 3561-5000 - sincol@sincol.com.br

Filial - Paraná
Av. Marciano de Barros, 51 | 86400-000 | Jacarezinho PR

Fone: (43) 3511-2300 - sincol@sincol.com.br


