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A Empresa
A PCF BRASIL fabrica e comercializa portas corta fogo conforme as normas (NBR 11742
e 11711), saídas de emergência (NBR 9077), portas industriais leves, de segurança,
de correr e acústicas. Está no mercado para atender, com qualidade, a demanda da
construção civil no país. Além disso, comercializa acessórios como barras antipânico
e demais acessórios certificados. Nossa empresa é embasada na experiência de 30
anos do seu grupo dirigente na fabricação de portas corta fogo, mas com alguns
diferenciais: ela vem agregar sofisticação e automação à tecnologia que há anos
assegura a vida humana em caso de incêndio nas mais diversas edificações do Brasil.
As PCFs estão presentes em shoppings centers, hospitais, hidrelétricas, termelétricas,
indústrias de papel e celulose, cinemas, teatros, prédios residenciais e comerciais.
São indicadas para antecâmaras e escadas de edifícios, entradas de escritório e
apartamentos, áreas de refúgio, separação de áreas de riscos industriais e comerciais,
locais de acesso restrito ou que se comunicam diretamente com rotas de fuga,
acesso às passarelas e intercomunicações entre edifícios, salas de servidores, acesso
a recintos de medição, proteção e transformação de energia elétrica.
A PCF BRASIL trabalha com os modelos P-90, P-120, P-240. Seu revestimento é feito
em chapa galvanizada, podendo também ser revestida com laminado decorativo
fogo retardante ou aço inox. O núcleo é em lã de rocha de alta densidade. Isolando
um ambiente também de gases quentes, o conjunto contém um batente em chapa
de 1,2mm de espessura em perfil dobrado especialmente para receber a instalação
da folha da porta. O conjunto é dotado de fechadura e dobradiças especialmente
desenvolvidas para portas corta-fogo, conforme norma NBR 13768. No caso das
portas industriais, o núcleo é de madeira e o revestimento em chapa de flandres.

www.pcfbrasil.com

PORTA CORTA FOGO - NBR 11742

Porta corta fogo
Características:
Do tipo abrir em eixo vertical, com batente, dobradiças com mola regulável e acessórios. Testada para
resistir ao fogo conforme sua classificação: P-90 e P-120 (mínimo de 90 ou 120 minutos de resistência),
estanque a gases quentes.

Espessura da folha da porta (mm)

Tamanho

50 mm

Portas corta fogo para rota de fuga devem ter vão

Dobradiças (por folha)

luz mínimo de 0,80m e máximo de 1,20m quando

3 un

apenas em uma folha. Portas duplas têm vão luz

Acabamento (padrão)

mínimo de 1,20m e máximo de 2,30m. Podem

chapa galvanizada

possuir bandeiras superiores e painéis laterais.

Acabamento (opcional)
aço inox - revestimento decorativo Sentido de abertura

Pintura eletrostática

Branco laca

Branco total tx

Branco gelo

Cinza N3,5

Cinza N6,5

Cinza 7035

Bege 1013

Vermelho

Preto

esquerda

direita

* para mais cores, consultar
* Certificação
Conforme norma NBR 11742, testada em Laboratório de Ensaios credenciado ao INMETRO, certificada pela Certa
Certificadora.
www.pcfbrasil.com

BATENTES
Modelo Padrão
Aplicado em parede de alvenaria
Instalação: chumbado
Espessura da chapa 1,25mm (#18)

Diferença entre o vão osso e vão luz = 0,13m

Modelo Envolvente A
Aplicado em alvenaria, bloco, drywall, metal, pvc
Instalação: parafusado ou chumbado

Diferença entre o vão osso e vão luz = 0,10m

Modelo Corredor B
Aplicado em parede reta formando corredor
Instalação: parafusado ou chumbado

Diferença entre o vão osso e vão luz = 0,17m

Modelo meia parede C
Aplicado em alvenaria, bloco, drywall, metal, pvc
Instalação: parafusado ou chumbado

Diferença entre o vão osso e vão luz = 0,10m

Espuma expansiva corta fogo para fixação de batente parafusado

PORTA CORTA FOGO - NBR 11711

Porta corta fogo Industrial NBR 11711
Obrigatórias para compartimentação de áreas industriais. Podem ser de correr, abrir e guilhotina.
Sistemas de polias e contra pesos fazem o fechamento automático em caso de rompimento do elemento
termossensível (rompe a 70 ± 3 graus). Podem ser interligadas ao sistema de alarme. Portas de abrir com
fechamento por gravidade e/ou eletroimã.

Espessura da folha (mm)

Tamanho

70 ± 100 mm - conforme tabela

Portas de correr com no máximo 25m2, com uma

Peso

ou duas folhas. Portas guilhotina com no máximo
2

65 kg/m

9m2 e pórtico de sustentação.

Acabamento

Portas de abrir com no máximo 9m2 sendo 1,50m

Chapa de Flandres + primer

cada folha. Apenas as de abrir podem ser trancadas.
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Certificação
Conforme norma NBR 11711, certificada por ABNT Certificadora.
www.pcfbrasil.com

*Consultar sobre contra peso invertido e sistema interligado ao alarme.

POLIA
GUIADORA

PORTAS ESPECIAIS

Saída de Emergência
As saídas de emergência fabricadas pela PCF Brasil atendem as normas NBR 9077, NBR 11785 e NPTs do
Corpo de Bombeiros. Podem receber visores, venezianas, sistemas de controle de acesso ou fechamento
de segurança, serem interligadas a sistemas de alarme de incêndio, aviso de porta aberta, entre outras
características como acústica, proteção térmica e estanqueidade. Podem ser produzidas em folha única,
dupla, separadas por pé direito fixo ou removível.
Tamanho
Para o cálculo da sua saída de emergência

Exemplo:

utiliza-se a fórmula abaixo.

Capacidade de público = 500

N=(P/C) x 0,55

*Índice = 100

Onde P = população e C = índice.

(500/100)x0,55 = 2,75m

Cada unidade de passagem mede 0,55m.

Largura do total das portas de saíde emergência
*Consultar índice nas normas NBR 9077

Acústica / Estanque
As portas acústicas metálicas da PCF Brasil são fabricadas em aço galvanizado de elevada espessura,
núcleo de alta densidade, dobradiças reforçadas e acessórios que complementam a funcionalidade do
conjunto. Podem reduzir ruídos de 20 a 60 decibéis.

www.pcfbrasil.com

PORTAS ESPECIAIS

Data center e portas de segurança
Portas com maior nível de segurança para separação de sala de servidor com a rota de fuga.
Acesso controlado através de senha, biometria e cartão. Interligamento à central de
alarme e segurança. Ideal para demais ambientes com acesso controlado.

Eletroimã 280 ou 500 Kg

0.20m

Passa cabos em inox

1

4
1.05m

Mola aérea

2

0,20m

Dobradiça invisível

3
Boteira em Inox

1 - Fechadura com chave, Barra Antipânico ou puxador
2 - Fecho eletromagnético ou eletroimã
3 - Controle de acesso
4 - Dobradiça com mola, dobradiça invisivel, mola aérea

Máquina Solenoide
alta segurança

Solenoide para porta
de segurança

PORTAS ESPECIAIS - Arquitetura

Portas de correr
Portas de correr com trilho superior, reto ou inclinado, com sistema de abertura e fechamento manual ou fechamento
automático por interrupção de eletroímã. Ideal para ambientes alimentícios e hospitais. Escolha estre as opções de
acabamento em revestimento, pintura eletrostática ou aço inox.

Portas com revestimento
Segurança contra a combustão
O Formica® Fogo Retardante é o laminado decorativo de alta pressão que retarda a combustão e a propagação
da chama. É muito aplicado em portas corta fogo, portas de correr e acusticas, além de divisórias e paredes de
elevadores. Resiste ao calor, às manchas e é antialérgico.

Cores disponiveis - * Podem variar conforme lançamento

www.pcfbrasil.com

VISORES PÁRA CHAMA E CORTA FOGO

Visores com resistência ao fogo de 90 e 120 minutos
Com bloqueio de chamas, fumaça e calor radiante além de película anti- impacto. Podem ser utilizados em portas
termoacústicas, corta fogo, saídas de emergência. Atendem a norma NBR 11742/ 2018 (portas corta fogo) quando
resistentes ao bloqueio de calor.
Os visores são testados seguindo normas internacionais de qualidade e recebem selo UL de certificação. Dividem
ambientes, asseguram compartimentação entre áreas de refúgio em hospitais, teatros, escolas, shoppings centers,
etc.
Pilkington Pyrostop ™
Visor corta fogo utilizado em vários países do mundo com
durabilidade e resistência mesmo após 30 anos de instalação.
Testado para resistir temperaturas de 1100 º C por 90 e 120
minutos além de ter total bloqueio de calor de um ambiente
para o outro.
O visor é composto de camadas de laminação permitindo
visibilidade e passagem de luz de qualidade equivalente a
vidraças normais. Em caso de incêndio, o visor fica opaco,
minimizando o pânico e atuando como um guia para o Corpo
de Bombeiros para a presença das chamas.
Além de ser utilizado em portas corta fogo, podem ser utilizados em divisórias, janelas, telhados, pisos e fachadas.
Visor pára chama
Nas opções cerâmico e aramado transparente, os visores resistem ao fogo, pressão e impacto. Opções mais
acessíveis para ambientes onde não haja exigência de bloqueio de radiação térmica.

www.pcfbrasil.com

ACESSÓRIOS

Para Portas Corta Fogo e demais
Fechadura sem chave, com chave + livre, com chaves independentes, sendo sobrepor
ou embutir, barra antipânico, dobradiça com mola padrão, dobradiça inox, mola aérea,
selecionador de fechamento, fecho eletrônico, eletroímã, etc.
Dobradiças

Dobradiça invisivel inox

Dobradiças c/ mola regulável p/
fechamento automático opções
coloridas e em aço inox.

Dobradiça de rolamento blindada
e de mola

Mola aérea certificada
para PCFs

Fechaduras
* consulte opções de acabamentos e cores

Trinco de sobrepor sem chave

Trinco de sobrepor com chave

Trinco de embutir sem chave

Trinco de embutir com chave

Outros

Selecionador de fechamento em
inox para portas pesadas

Eletroimã manter aberto
50kg de atraque

Selecionador de fechamento em
inox para portas leves

Eletroimãs de sobrepor ou embutir
de 280 e 500Kg de atraque

Compre on-line em www.barrasantipanico.com.br

Fechadura de segurança em inox

Fecho strike para portas corta
fogo, com ou sem memória

Fecho unha em inox
portas duplas (20 ou 60cm)

Puxador 40 cm em inox

para

BARRA ANTIPÂNICO

Barra Antipânico 2907H e 2907V Push
Com um ou dois pontos de travamento para portas simples, três ou quatro pontos de travamento para portas duplas. Com chave ou maçaneta. Pode ser utilizada com sistema de
controle de acesso. Para portas de até 1,20m de largura até 3,00m de altura. Material: aço
galvanizado. Acabamento: pintura epóxi preta ou prata. Certificada para 200.000 ciclos. Fácil
instalação. Ideal para portas de metal e madeira. Consulte também kit para vidro, com ou
sem furação. Abertura reversível/ universal

Fechadura para Barra antipânico 2907
Disponível nas cores:
Preta
Prata

Compre online em www.barrasantipanico.com.br

BARRA ANTIPÂNICO

Barra Antipânico 2908H / 2908V e 2805H/2805V Touch pintada e Inox
Com um ou dois pontos de travamento para portas simples, três ou quatro pontos de travamento para
portas duplas. Com chave, maçaneta ou senha mecânica. Sistema de alojador embutido no piso. Pode
ser utilizada com sistema de controle de acesso. Segunda lingueta de segurança. Largura 1,05m. Ideal
para portas a partir de 0,60m. Pode ser alongada para até 3,00m de altura. Material: aço galvanizado ou
aço inox. Acabamento: pintura epóxi preta, prata ou aço inox 304. Certificada pela UL para alto fluxo
e 180 min ao fogo. Fácil instalação. Ideal para portas de metal, madeira e vidro. Atende portas direita
e esquerdas (universal / reversível)

Fechadura para Barra antipânico 2805 Inox e 2908 prata

180 min

* acesso
mecânico
por senha

Compre online em www.barrasantipanico.com.br

BARRA ANTIPÂNICO

Barra Antipânico 1302H / 1302V Push Inox
Com um ou dois pontos de travamento para portas simples, três ou quatro pontos de travamento para
portas duplas. Com chave, maçaneta ou senha mecânica. Pode ser utilizada com sistema de controle de
acesso. Para portas de até 1,20m de largura até 3,00m de altura. Material: aço inox 304. Certificada pela
Intertek para alto fluxo e 90 minutos ao fogo. Fácil instalação. Ideal para portas de metal e madeira.
Consultar peça adaptativa para vidro. Universal/ reversível

90 minutos
* acesso
mecânico
por senha

Fechaduras para
Barra antipânico
1302 em Inox

Compre online em www.barrasantipanico.com.br

CERTIFICAÇÕES

Nossos certificados
Porta Corta Fogo P-90

Barra Antipânico modelo 1302

Porta Corta Fogo P-120

Barra Antipânico modelo 2907

Barra Antipânico modelo 2908/2805

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE BARRA
MODELO 2908C H E V + FECHADURA

CERTIFICAÇÃO MODELO 1302 H E V

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
(certificado em tamanho original anexo)

Número do certiﬁcado UCN : 902355000120
Data de emissão: 31/05/2010
Descrição do produto: Barra anti pânico
Modelo: 1310, 1320, 1300 (nacionalizada como 2907)
Padrão usado: EM 1125: 2008

Conclusão: O produto atende aos requisitos técnicos das normas acima e das
seguintes diretivas.
89/106/EEC; 93/68/EEC/ NBR 11785
Esse certiﬁcado é válido apenas para o equipamento e a conﬁguração descrita,
em conjunto com os dados detalhados acima e com o cumprimento de todos os requisitos
legais aplicáveis ao produto.
A marca CE, como mostrado abaixo pode ser utilizado sob a responsabilidade
dos fabricantes e do importador, após uma declaração de conformidade e cumprimento de
todas as normas.
A cópia deste certiﬁcado é de propriedade do Celab Itália e não pode ser
reproduzido a não ser em cheio e com a aprovação prévia do gerente geral. Esse certiﬁcado
está disponível no site Celab. Veriﬁque a autenticidade das informações em www.celab.com.br
colocando o número UCN na área de autenticidade do documento de veriﬁcação. Você vai ver
cópia do certiﬁcado e da regulamentação sobre o uso de certiﬁcados. Este documento é
liberado apenas para alcance permitido pelas leis.

Declaramos, através do presente documento, que as barras antipânico nacionalizadas

A PCF Brasil é uma empresa certiﬁcada através da certiﬁcadora
Certa Qualidade. Fabrica porta corta fogo conforme NBR 11742 e comercializa barras anti
pânico, nacionais e importadas, conforme NBR 11785 da ABNT.

como modelo 1302 push inox travamento horizontal e vertical, são certificadas conforme documento
acima pelo órgão certificador INTERTEK de acordo com normas internacionais, seguindo os
padrões conforme NBR 11785 da ABNT do Brasil.

Autorização para aplicar a marca UL
O documento acima foi gerado eletronicamente. Não sendo necessário assinatura para ser válido. Ele
pode ser autenticado no site da certificadora UL com o número de referência abaixo:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nossa
Referência:
R26800
Arquivo,
Sua Referência: LI, GUI YUAN MS (DEC11_).

Vol.

1

Número

do

Projeto

12CA20184

Escopo do Projeto: UL / CUL - Saída de emergência Hardware, 1-1 / 2 Classificações Horas/ fogo
CMP401 e CMP402 – Barra p/ saída de emergência travamento horizontal no Brasil nomeada BAP
2908HC.
CMP406 e CMP407 - Barra p/ saída de emergência travamento vertical no Brasil nomeada BAP 2908VC.

Rua Jovina de Oliveira Karan, 489 – Capão Raso – Curitiba/PR – Cep 81110-310
vendas@pcfbrasil.com - www.pcfbrasil.com

Rua Jovina de Oliveira Karan, 489 – Capão Raso – Curitiba/PR – Cep 81110-310
vendas@pcfbrasil.com - www.pcfbrasil.com

Contatos
Fábrica
Rua Jovina de Oliveira Karan, 489
Capão Raso - Curitiba - Paraná - CEP: 81.110-310
email: vendas@pcfbrasil.com
telefone: 41 3346-1298 / 41 99109-1298 (WhatsApp)
www.pcfbrasil.com
Skype: pcfbrasil4133461298
www.barrasantipanico.com.br

Representante
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