
                                                                                                                               

 

Prezado  Sr. Fabricante de forros de PVC  

 

 

 

 

 

 

ASSUNTO:  Publicação de Nova Norma Técnica para o Setor de Forros de PVC 

ABNT NBR 14285:2018 – Perfis de PVC rígido para forros 

 

 

 

    A AFAP – Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de 

PVC para Construção, vem à presença de Vossa Senhoria comunicar o que segue: 

 

    A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

publicou em 19 de julho 2018 a nova norma técnica que prescreve a 

qualidade mínima dos produtos de nosso Setor (ABNT NBR 14285:2018 – 

Perfis de PVC rígido para forros). 

 

Referido documento normativo encontra-se no Site da 

ABNT, e pode ser adquirido via website, no endereço: 

www.abntcatalogo.com.br/normagrid.aspx 

 

    A vigência da norma e, portanto, todos seus requisitos 

são exigíveis imediatamente a partir de sua publicação. 

 

    Mais comprometida com o desempenho do produto e 

ampliação da satisfação do consumidor final, a ABNT NBR 14285:2018 fixou a 



                                                                                                                               
necessidade do perfil resistir melhor tanto ao impacto como performar mais 

satisfatoriamente em sua estabilidade dimensional.  

 

    Desse modo, ao mesmo tempo que a AFAP informa a vigência 

da nova norma técnica, a Entidade representativa do setor solicita que Vossa 

Senhoria:    

 Realize constantemente o controle de qualidade de seus 

produtos, aplicando os seguintes testes de: 

 

a) resistência ao impacto;  

b) estabilidade dimensional; e 

c)  teor de dióxido de titânio;  

 

 Procure laboratório acreditado pelo INMETRO para 

realizar os testes previstos em norma; 

 

 

    Caso seus produtos sejam reprovados em testes, SUSPENDA 

A VENDA ATÉ ATINGIREM A QUALIDADE MÍNIMA PREVISTA NA NORMA. 

 

    Para sanar quaisquer dúvidas, todos os esclarecimentos 

podem ser obtidos através da visita aos seguintes sites: 

 

 AFAP: www.afap.org.br 

  PBQP-H: www.cidades.gov.br/pbqp-h 

     TESIS, Gestora Técnica do Programa Setorial da 

Qualidade dos Perfis de PVC para Forros: 

www.tesistpq.com.br/site/detalhe.php?codigo=142  

   

    Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais 

esclarecimentos por nossos meios de contato: Telefone (11) 2574-0444 ou e-mail: 

secretaria@afap.org.br. 

     

    Atenciosamente, 

    AFAP 

http://www.afap.org.br/
http://www.cidades.gov.br/pbqp-h
http://www.tesistpq.com.br/site/detalhe.php?codigo=142

