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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para: "MÉTODOS 
E SISTEMAS DE BATENTE DE JANELA APERFEIÇOADO".

ANTECEDENTES

CAMPO DA INVENÇÃO

[0001] A presente invenção está no campo de 

construção e remodelagem e, mais particularmente, refere-se 

a janelas e frisos de janelas.

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA RELACIONADA

[0002] Uma vez que uma janela foi instalada 

inicialmente em uma estrutura, o trabalho de acabamento 

substancial permanece antes de a construção estar concluída. 

A porção da estrutura imediatamente adjacente à janela, 

conhecida como o batente da janela, tipicamente é acabada 

manualmente. Tal trabalho de acabamento envolve tipicamente 

aplicar tiras de forração e então parede de gesso em torno 

da janela, instalando conta de canto, perfuração (que inclui 

tipicamente aplicação de barro, ou aplicar composto de 

junta), polimento, texturização, pintura, e então limpar a 

sobra de barro e de tinta a partir da moldura e vidro da 

janela. Cada uma dessas tarefas é geralmente efetuada por um 

operário diferente tendo uma respectiva especialidade. Este 

processo é demorado e cheio de inconsistências e 

imperfeições, levando a dimensões desiguais e a uma alta 

incidência de defeitos de construção.

SUMÁRIO
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[0003] Assim, existe uma necessidade na técnica e 

dispositivos e métodos melhorados que proporcionam um 

batente de janela com qualidade de acabamento mais 

consistente, mais simples e mais elevada, bem como um 

processo mais rápido para construir os frios de janela.

[0004] Em uma modalidade, uma janela tem uma fenda 

formada em seu quadro, a fenda abre-se para o interior da 

estrutura associada. Um ato de friso alongado tem duas faces 

dispostas em uma seção transversal geralmente na forma de L 

e tem um comprimento igualando o comprimento de um lado da 

janela. Uma borda alongada de uma das faces do friso de 

batente ajusta-se dentro da fenda ao longo de seu comprimento 

de modo a estender-se a partir da fenda. A outra face 15 do 

friso de batente na forma de L fixa-se à estrutura da parede 

adjacente à janela.

[0005] Preferivelmente, quatro frisos de batente são 

fornecidos, um para cada lado de uma janela retangular típica 

e, preferivelmente, os frisos de batente são dimensionados 

para se ajustar precisamente dentro da fenda da janela 

fabricada e para apoiar uma às outras. Mais precisamente, 

cada extremidade dos frisos de batente é formada a um ângulo 

de 45° de modo que, quando instaladas, as extremidades dos 

frisos de batente adjacentes engatem uma com a outra.

[0006] Na prática, uma vez que a janela é montada na 

estrutura, um único operário pode instalar o batente da 
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janela ajustando cada friso de batente em sua fenda 

correspondente e fixando cada friso de batente à estrutura 

da parede. Como tal, um único operário pode instalar e acabar 

um batente de janela rapidamente e facilmente e com pouca 

necessidade de treinamento extenso e experiência nos 

negócios de construção. Também, com este sistema e método a 

janela é espaçada dos materiais de construção tais como 

composto de junta e tinta, assim provavelmente há pouca ou 

nenhuma limpeza de janela necessária. Além disso, os frisos 

de batente pré-fabricados que igualam proximamente os 

tamanhos das janelas possibilitam a construção de um batente 

de janela que é correto e quadrado de forma dimensional.

[0007] Em uma modalidade, um kit de batente de janela 

pode incluir uma janela, um primeiro conector, e pelo menos 

um friso de batente. A janela tem um primeiro lado, um 

segundo lado e uma porção de quadro em torno de um perímetro 

da janela. O primeiro conector é formado sobre a porção de 

quadro, sobre o segundo lado da janela. Pelo menos um friso 

de batente tem um segundo conector que é configurado para 

engatar o primeiro conector de modo que o friso de batente 

se estende a partir do primeiro conector.

[0008] Em outra modalidade, é fornecido um método de 

formar um batente de janela. Uma janela pode ser montada a 

uma estrutura de quadro do edifício. A janela pode ter uma 

moldura em torno de seu perímetro e a moldura pode ter um 
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primeiro conector formado sobre ele. Um membro de parede 

pode então ser aplicado próximo a um perímetro da janela. 

Além disso, um friso de batente pode ser conectado à janela 

através de um segundo conector interagindo com o primeiro 

conector. o friso de batente inclui o segundo conector, uma 

porção de corpo e uma porção de montagem. A porção de 

montagem do friso de batente pode ser fixada à estrutura.

[0009] Em outra modalidade, é fornecido uma moldura 

de janela. A moldura de janela pode incluir um painel 

substancialmente plano e de vidro transparente. Uma moldura 

pode ser montada em torno do painel de vidro para segurar o 

painel de vidro e fornecer suporte estrutural ao painel de 

vidro. Finalmente, a moldura pode ser uma fenda orientada 

perpendicular a um plano do painel de vidro. A fenda pode se 

estender em torno de todo o perímetro do painel de vidro.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

[00010] Outros objetos, aspectos e vantagens da 

invenção tornar-se-ão evidentes a partir da seguinte 

descrição detalhada tomada em conjunto com as figuras anexas 

mostrando as modalidades ilustrativas da invenção, em que:

[00011] A figura 1 é uma vista interna de uma porção 

de um sistema de janela montado dentro de uma estrutura de 

quadro do edifício;

[00012] A figura 2 é uma vista interna do sistema de 

janela 10 da figura 1 com membros de parede montados na
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moldura;

[00013] A figura 2A é uma vista em seção transversal 

lateral da figura 2 tomada ao longo da linha 2A-2A;

[00014] A figura 2B é uma vista aumentada do sistema 

de janela da figura 2A a 2B-2B;

[00015] A figura 3 é uma vista interna do sistema de 

janela da figura 2 com frisos de batente aplicadas ao mesmo;

[00016] A figura 3A é uma vista em seção parcial do 

sistema de janela da figura 3, indicando a inserção de um 

friso de batente;

[00017] A figura 3B é uma vista em perspectiva do 

friso de batente da figura 3A;

[00018] A figura 4 é uma vista interna do sistema de 

janela da figura 3 com pelo menos algum trabalho de 

acabamento concluído;

[00019] A figura 4A é uma vista em seção parcial do 

sistema de janela da figura 4;

[00020] A figura 5 é uma vista interna de outra 

modalidade de um sistema de janela com pelo menos algum 

trabalho de acabamento concluído;

[00021] A figura 5A é uma vista em seção aumentada de 

um estágio anterior do sistema de janela da figura 5, 

indicando a inserção de um friso de batente;

[00022] A figura 5B mostra o sistema de janela da 

figura 5A indicando a inserção de um membro de parede;
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[00023] A figura 5C mostra o sistema de janela da

figura 5B indicando a segurança do membro de parede;

[00024] A figura 6A é uma vista em seção parcial de

outra modalidade de um sistema de janela, indicando a 

proteção de um membro de parede;

[00025] A figura 6B mostra o sistema de janela da 

figura 6A indicando a aplicação de um inserto;

[00026] A figura 6C mostra o sistema de janela da

figura 6B após a aplicação do inserto;

[00027] A figura 7A é uma vista em seção parcial de

outra modalidade de um sistema de janela, indicando a 

inserção de um friso de batente;

[00028] A figura 7B mostra o sistema de janela da 

figura 7A indicando a inserção de um membro de parede;

[00029] A figura 7C mostra o sistema de janela da

figura 7B após a aplicação do membro de parede;

[00030] A figura 8 é uma vista interna de outro

sistema de janela quando com pelo menos algum trabalho de 

acabamento concluído e cortinas em uma posição implantada;

[00031] A figura 8A é uma vista secional aumentada do

sistema de janela da figura 8 ao longo da linha 8A-8A com 

cortinas em uma posição implantada;

[00032] A figura 8B é uma vista em seção aumentada do 

sistema de janela da figura 8A com as cortinas em uma posição 

retraída;
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[00033] A figura 8C é uma vista em perspectiva de uma 

porção do sistema de janela da figura 8A;

[00034] A figura 8D é uma vista em perspectiva 

aumentada do sistema de janela da figura 8C tomada ao longo 

da linha 8D-8D;

[00035] A figura 8E é uma vista em seção transversal 

vertical do sistema de janela da figura 8 tomada ao longo da 

linha 8E-8E;

[00036] A figura 8F é uma vista em perspectiva de uma 

porção de um sistema de janela parecida com a da figura 8C, 

com cortinas verticais;

[00037] A figura 8G é uma vista em seção transversal

vertical do sistema de janela da figura 8F parecida com a da

figura 8E;

[00038] A figura 9A é uma vista em seção transversal

lateral de outra modalidade de um friso de batente;

[00039] A figura 9B é uma vista em seção transversal 

lateral de ainda outra modalidade de um friso de batente;

[00040] A figura 9C é uma vista em seção transversal 

lateral de ainda outra modalidade de um friso de batente;

[00041] A figura 9D é uma vista em seção transversal 

lateral de ainda outra modalidade de um friso de batente;

[00042] A figura 9E é uma vista em seção transversal 

lateral de ainda outra modalidade de um friso de batente;

[00043] A figura 9F é uma vista em seção transversal
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lateral de ainda outra modalidade de um friso de batente;

[00044] E a figura 9G é uma vista em seção 

transversal lateral de ainda outra modalidade de um friso de 

batente.

DESCRIÇÃO DETALHADA DE ALGUMAS MODALIDADES PREFERIDAS

[00045] São descritas no presente documento várias 

modalidades preferidas de sistemas e métodos de batente de 

janela. Em uma modalidade simplificada inicial um sistema de 

batente de janela pode incluir uma moldura de janela com um 

uma fenda alongada pré-fabricada e uma pluralidade de frisos 

de batente (por exemplo, quatro frisos de batente) que podem 

se inserir dentro da fenda alongada. A fenda alongada pré- 

fabricada pode se estender em torno de todo o perímetro da 

moldura da janela, sobre uma porção da moldura de janela que 

faceia na direção do interior de uma estrutura à qual ele é 

aplicado. Quando a moldura de janela foi instalada dentro da 

estrutura, os frisos de batente podem se inserir dentro da 

fenda alongada para formar um friso de batente em torno da 

janela. Vantajosamente, os frisos de batente podem ser pré- 

fabricados para corresponder às dimensões da moldura de 

janela para formar um batente de janela exato quando 

inseridas. Em algumas modalidades, os frisos de batente 

também podem fixar-se à estrutura circundante (por exemplo, 

sobre ou sob partes de parede de gessos). Uma modalidade 

mais detalhada de um sistema e método de batente de janela 
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é representada na figura 1. Uma porção de uma estrutura 1 

tal como um edifício residencial é mostrada em um estágio da 

construção em que a moldura estrutural de madeira 2 da 

estrutura 1 é exposta. A moldura estrutural 2 inclui um 

espaço para acomodar uma janela 10 fabricada separadamente, 

cujo espaço de janela é definido opondo as tachas mestres 

2b, um travessão 2a, e um peitoril 2c. Como mostrado, a 

janela 10 é montada no espaço da janela da moldura de 

edifício 1. Preferivelmente, a janela 10 compreende um ou 

mais painéis de vidro 10a que são confinados dentro de uma 

moldura da janela 10b que pode se estender em torno de um 

perímetro externo da janela 10.

[00046] Embora os sistemas e métodos sejam descritos 

no presente documento no contexto de uma residência, outras 

estruturas são contempladas. Por exemplo, em outras 

modalidades os sistemas e métodos podem ser aplicados a 

edifícios de escritórios, paredes permanentes livres, 

veículos, e outras estruturas que podem incluir janelas ou 

elementos similares. Além disso, os sistemas e métodos podem 

ser aplicados a outros estágios de construção, tal como 

quando uma janela é substituída durante um trabalho de 

remodelagem e outro após a construção inicial de uma 

estrutura de quadro do edifício ser concluída. Ainda mais, 

embora as modalidades descritas no presente documento possam 

usar materiais específicos, outros materiais conhecidos na 
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técnica podem ser substituídos. Por exemplo, embora a moldura 

da estrutura de quadro do edifício tenha sido descrita como 

usando madeira, outros materiais tais como aço, concreto, 

tijolo, espumas estruturais, etc. também são contemplados.

[00047] Com referência às figuras 1 a 4, um conjunto 

de modalidades para os sistemas e métodos para instalar um 

sistema de janela é descrito. Como discutido anteriormente, 

desde que a moldura estrutural de edifício 2 e a janela 10 

são geralmente fabricados separadamente, e especialmente 

desde que a moldura estrutural 2 tipicamente é construída no 

campo e pode ter variações dimensionais substanciais de 

planos de projeto e/ou inconsistências, a janela 10 não pode 

ajustar-se precisamente dentro do espaço da janela definido 

pela moldura 2. Nesse caso, um ou mais aparadores 2d podem 

ser adicionados para ajustar o tamanho e a posição do espaço 

de janela para acomodar a janela 10 e seu quadro 10b mais 

precisamente.

[00048] As figuras 2-2B representam a estrutura 1 

durante um estágio de construção após o que as paredes 

internas foram formadas. Na modalidade representada, as 

paredes internas foram formadas pelos membros de parede 7. 

Os membros de parede 7 podem ser fixados à estrutura 1, ou 

mais particularmente a moldura estrutural 2 por dispositivos 

de fixação tais como pregos, parafusos, rebites, ou outros 

materiais apropriados. Os membros de parede 7 podem ser 
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painel de parede baseado em gesso, comumente referido como 

parede de gesso, mas também pode usar outros materiais.

[00049] Com referência particular às figuras 2A e 2B, 

a moldura da janela 10b pode incluir um flange 11 que pode 

montar a janela 10 à estrutura de quadro do edifício com a 

assistência de um agente de fixação 8 de modo que um lado 

externo da janela 10 faceia geralmente para fora (à esquerda 

da figura 2A) e um lado interno da janela 10 faceia 

geralmente para dentro (à direita na figura 2A). Deve ser 

entendido que outros mecanismos e métodos de montagem podem 

ser empregados como desejado para montar uma janela 10 em um 

espaço da janela. Um vedante 5 tal como espuma pode ser 

adicionado para vedar substancialmente quaisquer lacunas 

restantes entre a moldura da janela 10b e a estrutura 

restante do edifício tal como o travessão 2a, tachas mestras 

2b, peitoril 2c, ou aparadores 2d.

[00050] Como representado, a janela 10 pode ser uma 

janela de camada única com um painel 10a suportado por uma 

grade interna tendo uma moldura de madeira. No entanto, uma 

variedade de outros tipos de janelas 10 é contemplada. Por 

exemplo, em algumas modalidades a moldura pode ser de vinila, 

metal ou outro material. Além disso, em algumas modalidades 

a janela 10 pode ser uma janela de painel duplo ou ter um 

número diferente de camadas. Em outras modalidades, a janela 

10 pode ser desprovida de uma grade interna de reforço. Além 
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disso, embora a janela 10 seja representada como uma janela 

estática de painel único, em algumas modalidades a janela 

pode ter múltiplos painéis de deslizamento, pelo menos um 

dos quais é capaz de deslizar com relação um ao outro.

Similarmente , em algumas modalidades a janela 10 pode ser

substituída com uma porta, tal como uma porta de vidro

deslizante.

[00051] Vantajosamente, o lado interno da janela 10

também pode incluir uma fenda alongada pré-fabricada 12

formada em seu quadro 10b, estendendo-se em torno de toda 

sua periferia, como representado na figura 1. A fenda 

alongada 12 pode ser configurada para receber um ou mais 

frisos de batente 20.

[00052] Como representado na figura 3, os frisos de 

batente 20 estendem-se entre o lado interno da janela 10 a 

os membros de parede interna adjacentes 7. Com referência 10 

específica às figuras 3A e 3B, uma modalidade ilustrada de 

um friso de batente 20 é alongada e compreende uma primeira 

porção representada como um corpo alongado 25 estendendo-se 

entre uma primeira extremidade 22a e uma seção de canto 22d. 

Uma segunda porção representada como uma porção de montagem 

27 estende-se a partir do corpo 25 na seção de canto 22d. Na 

modalidade ilustrada, a seção de canto 22d conectando a 

porção de montagem 27 ao corpo 25 pode formar uma conta de 

canto. Como representado, a seção de canto 22d pode formar 
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um ângulo menor do que 90 graus entre o corpo 25 e uma porção 

de transição curta representada como uma porção de recesso 

23. Preferivelmente. A porção de recesso 23 transaciona para 

a porção de montagem 27 que preferivelmente é orientado a 

cerca de 90 graus com relação ao corpo 25. Como tal, um 

espaço de recesso é definido entre a conta de canto, a porção 

de recesso 23 e a porção de montagem 27. O espaço de recesso 

pode entrar em recesso a partir da seção de canto 22d por 

uma distância d1. Em uma modalidade preferida, a distância 

d1 é esperada estar em uma faixa de aproximadamente 1/32 

polegadas a 1/2 polegada, e mais preferivelmente é cerca de 

1/16 polegada. Preferivelmente, um ou mais pontos de inserção 

de dispositivo de fixação 24, que nas modalidades ilustradas 

são orifícios, são incluídos na porção de montagem 27. Além 

disso, uma superfície de friso é definida no lado do corpo 

25 oposto a moldura estrutural 2 (no presente documento 

representado como o travessão 2a), faceando para dentro para 

a janela 10.

[00053] Como descrito na figura 3B, o friso de batente 

20 pode ser de um comprimento geralmente arbitrário, 

começando de uma primeira extremidade lateral 22c e 

terminando na outra extremidade lateral não mostrada. Como 

será discutido mais abaixo, a extremidade lateral 22c pode 

ser substancialmente reta ao longo do corpo alongado 25. No 

entanto, como representado na figura 3, na seção de canto
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22d a extremidade lateral 22c pode formar um ângulo de 45 

graus estendendo-se para fora ao longo do flange 27 e a 

porção de recesso 23, de modo que ela pode se fixar com outra 

guarnição angulada orientada perpendicularmente à mesma. No 

entanto, em outras modalidades outros ângulos e formas de 

extremidade lateral 22c podem ser formados, como será ainda 

discutido abaixo.

[00054] Os batentes 20 podem ser produzidas de vários 

modos. Por exemplo, a modalidade representada na figura 3B 

pode ser composta de uma folha de material que é dobrada na 

forma. Em outras modalidades, os batentes 20 podem ser 

extrudadas ou moldadas. Ainda em outras modalidades, os 

batentes 20 podem ser cortadas para uma forma desejada. Além 

disso, em algumas modalidades os batentes 20 podem ser 

formadas de múltiplas peças fixadas juntas. Combinações 

destes métodos de produção também podem ser combinadas para 

formar os batentes apropriadas 20.

[00055] Com referência novamente à figura 3A, o 

batente 20 15 pode ser instalada alinhando a primeira 

extremidade 22a com a fenda alongada 12 e inserindo na mesma 

até a porção de montagem 27 engatar o membro de parede 7. 

Preferivelmente, os batentes 20 são seguras na estrutura de 

quadro do edifício (diretamente ou indiretamente) por 

dispositivos de fixação 8 tais como pregos, parafusos, 

adesivo, etc. Estes podem ser fornecidos, por exemplo, 
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através da porção de montagem 27, ou através de seus pontos 

de inserção do dispositivo de fixação 24.

[00056] Para acomodar as variações na montagem da 

janela, em algumas modalidades a fenda alongada 12 pode ter 

uma profundidade suficiente de modo que a porção de montagem 

engata com o membro de parede 7 (ou outras estruturas) antes 

da primeira extremidade 22a encontrar o fundo da fenda 

alongada. Além disso, em algumas modalidades as fendas 

alongadas 12 podem se estender ao longo de outras porções de 

janela 10, tal como somente ao longo de uma porção da moldura 

interna (por exemplo, somente os lados, topo ou fundo). Em 

geral, as fendas alongadas 12 podem ser formadas para receber 

estavelmente uma variedade de batentes 20, descritas abaixo.

[00057] Para facilitar a entrada da primeira 

extremidade 22a da guarnição na fenda alongada 12, a primeira 

extremidade 22a e as fendas alongadas 12 são representadas 

para serem substancialmente planares e perpendiculares ao 

plano primário da moldura da janela 10. No entanto, em outras 

modalidades a primeira extremidade 22a e a fenda alongada 12 

podem ter formas e orientações diferentes, tal como arco, 

curva ou um ângulo não perpendicular ao plano primário da 

moldura da janela 10. Nas modalidades adicionais, o corpo 

alongado 25 pode se curvar fora das fendas alongadas 12, de 

modo que o corpo alongado possa se estender a um ângulo a 

partir de ou offset a partir das ranhuras. Geralmente, a 
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fenda alongada 12 define uma posição específica para o friso 

de batente 20, de modo que a posição da guarnição pode ser 

pré-definida durante a fabricação da janela 10. Em outras 

modalidades, o batente 20 pode fixar-se em uma posição pré- 

definida por outros meios, tal como um orifício de parafuso 

pré-roscado, combinação de gancho-parafuso, uma junta em 

cauda de andorinha, ou alguma outra forma de combinação de 

chave-fenda. Além disso, em algumas modalidades múltiplos 

meios podem ser usados, potencialmente em diferentes 

posições, assim assegurando ainda os frisos de batente 20.

[00058] Uma vez que o batente 20 é montado na fenda 

alongada 12, como melhor descrito na figura 3A, um 

dispositivo de fixação 8 pode passar através do ponto de 

inserção do dispositivo de fixação 24 bem como a parede de 

gesso 7, montando tanto o friso de batente 20 como a parede 

de gesso na estrutura de quadro do edifício, tal como o 

travessão 2a, tacha mestre 2b ou peitoril 2c. O dispositivo 

de fixação pode ser um parafuso, um prego, um rebite ou 

qualquer outro tipo de dispositivo de fixação geralmente 

conhecido na técnica. Além disso, em algumas modalidades o 

friso de batente 20 pode se fixar à estrutura de quadro do 

edifício por outros tipos de dispositivos de fixação tais 

como calafetação, soldas, adesivo, VelcroTM ou semelhante. 

Antes da fixação, os batentes 20 podem ser inspecionadas 

para alinhamento e ajuste apropriados, de modo que eles podem
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então ser fixados na posição apropriada.

[00059] Uma vez que o friso de batente 20 foi inserido 

na fenda alongada 12 e seguro, sua superfície de friso sobre 

o corpo alongado 25 pode ser visível. A superfície de friso 

sobre o corpo 25 pode ter qualidades estéticas diferentes a 

partir do restante do friso de batente 20. Por exemplo, em 

algumas modalidades a superfície de friso pode ter uma cor, 

projeto, textura ou estruturas particulares para fixação de 

outra peça tendo tais qualidades estéticas.

[00060] Como representado na figura 3, quatro frisos 

de batente 20 podem transpor todo o perímetro da janela 10. 

Assim, as extremidades dos frisos de batente 20 podem ter 

formas igualadas ou inter engatadas para criar um ajuste 

firme em suas bordas. Como representado na figura 3B e 

discutido acima, o batente 20 pode ter uma extremidade 

lateral 22c orientada a um ângulo de 45 graus na seção de 

canto 22d. Assim, um batente 20 adjacente e perpendicular 

tendo também uma extremidade lateral 22c angulada de 45 graus 

pode se apoiar ao longo de toda sua extremidade lateral. No 

entanto, outras modalidades podem variar. Por exemplo, em 

algumas modalidades, as extremidades laterais 22c podem ser 

anguladas a 90 graus, com batentes alternadas tendo porções 

estendidas em suas extremidades laterais para apoiar as 

extremidades vizinhas a 90 graus e assim formar, por exemplo, 

um batente retangular completa. Em outras modalidades, os 
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batentes 20 podem se apoiar somente ao longo de uma porção 

de suas extremidades laterais 22c. Além disso, em algumas 

modalidades os batentes 20 podem se apoiar usando ângulos 

diferentes tal como a combinação de um batente angulada a 30 

graus apoiando um batente angulada a 60 graus. Em algumas 

modalidades, o apoio entre os batentes 20 pode ser finalizado 

e/ou vedado com calafetação, espuma, dispositivos de 

fixação, ou semelhante. Ainda mais, em algumas modalidades 

pode ser desejável fornecer somente um friso de batente 20 

sobre os lados ou somente no topo 15 e/ou fundo da janela 

10. Em outras modalidades, pode ser desejável para os frisos 

de batente 20 somente transpor uma porção de qualquer lado 

dado. A colocação seletiva dos batentes 20 pode ser feita 

contanto que as fendas alongadas 12 ou outras estruturas de 

fixação tais como as descritas no presente documento, estejam 

disponíveis nas posições relevantes.

[00061] Como representado nas figuras 4, A, uma vez 

que os batentes 20 e a parede de gesso 7 foram posicionadas 

e fixadas, a fita 6 e outro acabamento podem ser aplicados 

sobre a parede de gesso 7 e os batentes 20, e estuque 9 pode 

ser aplicado à porção externa da moldura da janela 10, para 

finalizar a parede e o sistema de janela 1. Se necessário, 

o composto de junta comumente referido como lama 3, pode ser 

aplicado na borda entre o friso de batente 20 e a parede de 

gesso 7 para fornecer uma superfície alisada, como melhor 
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representado na figura 4A. A lama 3 pode ser aplicada ao 

espaço de recesso geralmente próximo da porção de recesso 23 

e ao longo do flange 27. A lama pode assim alisar as porções 

ásperas relativas aos dispositivos de fixação 8, as rugas 

entre o batente 20 e a parede 7, ou semelhante. Uma 

modalidade preferida contempla o uso de um composto de junta 

como a lama. No entanto, em outras modalidades outros 

materiais podem ser usados tais como fita, argamassa ou 

semelhante.

[00062] Em algumas modalidades, a superfície de friso 

sobre o corpo alongado 25 pode ser pré-coberta com uma fita 

protetora de modo que a lama 3 ou outros materiais de 

acabamento podem ser aplicados rapidamente e facilmente sem 

contaminar a superfície de friso. Nessas modalidades, a fita 

protetora é removida uma vez que o trabalho de acabamento da 

parede interna está concluído. Além disso, espuma 5 adicional 

pode ser inserida entre quaisquer lacunas entre o batente 20 

e a estrutura restante, tal como o espaço 50 entre uma 

superfície de friso da guarnição e a estrutura de quadro do 

edifício. Em algumas modalidades, o batente 20 inclui um 

orifício adicional para inserção da espuma 5. O orifício 

para inserção da espuma pode ser posicionado em uma variedade 

de locais ao longo da guarnição 20. Em algumas modalidades, 

o orifício para inserção da espuma pode estar junto da 

posição de recesso 23 ou do flange 27 da guarnição 20, em 
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uma região que receberá lama sobre antes de finalizar o 

sistema de janela 1. Em outras modalidades, os orifícios de 

inserção de espuma podem estar ao longo do corpo alongado 

25, e o orifício pode então ser coberto por um inserto, 

calafetação ou semelhante.

[00063] A porção 129 que recebe a parede de gesso pode 

criar um espaço obstruído pelo rebordo 128 e mais 

particularmente por sua segunda superfície de friso. A porção 

129 que recebe a parede de gesso pode assim receber a parede 

de gesso 107 e obstrui sua borda. Assim, uma parede de gesso 

107 relativamente não acabada e irregular pode ser instalada 

sem ter qualquer indicação visível de que a borda da parede 

de gesso pode estar imperfeita. Em uma modalidade preferida, 

a porção 109 de recepção pode ter uma profundidade suficiente 

para esconder tais imperfeições. Além disso, em algumas 

modalidades a largura d2 da porção 129 de recepção pode ser 

levemente maior do que a largura da parede de gesso 107, de 

modo que uma pequena lacuna é deixada para permitir acesso 

para o trabalho de acabamento sobre a parede de gesso 107 

dentro da porção 129 de recepção. No entanto, em outras 

modalidades a parede de gesso 107 pode ter uma largura 

aproximadamente igual à parede d2 da porção 129 de recepção 

de modo a criar um ajuste firme.

[00064] As figuras 6A-6C representam outra modalidade 

de um sistema de janela 1. Como representado, o sistema de 
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janela das figuras 6A-6C podem ser algo similar às 

modalidades das figuras 5-5C (também com numeração dos 

elementos similar), mas com alguns aspectos da invenção 

adicionais. Como representado nas figuras 6A-6C, o corpo 

alongado 225 pode ser curvado sobre uma porção substancial 

de seu comprimento. No entanto, como representado, a primeira 

extremidade 222a pode permanecer reta para entrar em uma 

fenda alongada 212 reta. A curva pode continuar para a porção 

229 que recebe a parede de gesso, alisando a terceira porção 

228 com o corpo alongado 225. Além disto, a porção 229 que 

recebe a parede de gesso pode ser formada a partir de um 

rebordo 228 alisado e curvado, como oposto ao rebordo na 

forma de caixa das figuras 5A-5C. O rebordo alisado 228 pode 

permitir vantajosamente algum acesso à extremidade da parede 

207 apoiando a porção 229 que recebe a parede de gesso, de 

modo que o trabalho de acabamento pode ser efetuado dentro 

deste recesso No entanto, o rebordo 229 também pode obstruir 

esta extremidade da parede 207 para visão, reduzindo a

visibilidade de quaisquer imperfeições no trabalho de

acabamento.

[00065] As figuras 7A-7C representam ainda outra

modalidade de um sistema de janela. Geralmente, a modalidade

das figuras 7A-7C pode criar um aspecto decorativo similar 

ao representado na figura 5. No entanto, nesta modalidade o 

projeto pode ser mais modular e intercambiável. Além disso, 
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como representado, as modalidades das figuras 7A-7C podem 

incluir insertos 330 que produzem um friso muito maior do 

que o representado na figura 5, embora tamanhos diferentes 

também sejam contemplados.

[00066] Como melhor representado na figura 7A, o 

batente 320 pode estar geralmente na forma de T, com um 

flange 327 fixado a um corpo alongado 325 ao longo do 

comprimento do corpo e estendendo-se geralmente 

perpendicularmente a partir do mesmo. O corpo alongado 325 

pode ultrapassar o flange 327 e formar uma porção estendida 

321 oposta a uma primeira extremidade 322a. Além disso, ao 

longo do corpo alongado 325 o batente 320 pode incluir um ou 

mais conectores 326. o batente 320 pode então se reunir co, 

as paredes 307 e a moldura estrutural 2 de um modo similar 

à modalidade representada nas figuras 5-5C, com as paredes 

inserindo após os batentes 320. No entanto, em algumas 

modalidades os batentes 320 podem ir sobre as paredes 307, 

e sua aplicação pode ser revertida.

[00067] Uma vez que os batentes 320 e as paredes 307 

são aplicadas, um inserto 330 pode ser aplicado. A figura 7B 

representa um inserto demonstrativo simplificado 330. O 

inserto 330 pode ter uma forma de L geral com uma primeira 

perna 332 e uma segunda perna 333. Como mostrado, o inserto 

330 pode incluir um conector 336 sobre uma porção interna da 

primeira perna 332 e uma fenda de inserção 331 geralmente 
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paralela à primeira perna e localizado na junta entre a 

primeira e a segunda perna.

[00068] Como ainda representado na figura 7B, o 

conector 326 e a porção estendida 321 do friso de batente 

320 pode facilitar a fixação de um inserto 330. Por exemplo, 

o conector de guarnição 326 pode interagir com o conector de 

inserto 336 para fixar os dois juntos. Como representado, o 

conector de guarnição 326 pode ser um gancho e o conector de 

inserto 336 pode ser um orifício recebendo o gancho. Além 

disso, a porção estendida 321 pode entrar na fenda 331 para 

aprimorar a conexão. No entanto, outros conectores 

cooperantes são contemplados, incluindo a inversão de 

colocação de ganchos/fendas e suas estruturas 

correspondentes, bem como outras formas de fixação como 

geralmente descrito no presente documento e conhecidas na 

técnica. Por exemplo, em algumas modalidades os conectores 

326, 336 podem ser de encaixe rápido ou outros conectores 

incluindo um trilho de deslizamento que pode ou não pode 

incluir um mecanismo de detenção para manter o inserto no 

lugar.

[00069] Os insertos 330 geralmente podem substituir 

as superfícies de friso descritas nas modalidades anteriores 

cobrindo os mesmos. Assim, os insertos 330 podem fornecer 

aspectos estéticos intercambiáveis sobre suas superfícies 

visíveis.
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[00070] Os aspectos das modalidades da invenção 

discutidos no presente documento podem ser empregados em 

conjunto com outras estruturas às vezes usadas em conexão 

com as janelas. Por exemplo, em algumas modalidades os 

sistemas de friso de batente podem ser configurados para 

acomodar um sistema de cortina de enroscamento. Ainda outra 

modalidade de um sistema de janela 1 é representada nas 

figuras 8-8E. Como representado na figura 8, as cortinas 462 

podem ser implantadas para obstruir a janela 10 (representado 

em fantasma por trás das cortinas 462). Vantajosamente, as 

cortinas 462 podem ser fornecidas de um modo que seus 

componentes relacionados ao implante sejam escondidos da 

vista dentro de um espaço 450, como representado nas figuras 

8A e 8B. As figuras 8A e 8B representam um espaço 450 entre 

o friso de batente 420a superior e um travessão 2a que pode 

ser geralmente aumentado para alojar as cortinas 462 e sua 

estrutura correspondente. Os frisos de batente 420b nos lados 

da janela 10 e o friso de batente 420c no fundo da janela 

podem ser configuradas para receber as cortinas 462. Por 

exemplo, como discutido mais abaixo e representado nas 

figuras 8C-8E, os frisos de batente laterais 420b podem ter 

um trilho de cortina 465 que recebe as bordas das cortinas 

462 na medida em que ela prossegue ao longo da janela 10.

[00071] As cortinas 462 podem ser fixadas a um rolo 

de cortina 460 que pode girar quer para retrair ou implantar 
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as cortinas 462 para ou a partir de uma posição sobre o rolo 

de cortina. As cortinas 462 podem passar através de uma 

abertura 464 no friso de batente 420a durante a 20 

implantação e retração. Uma peça de extremidade da cortina 

468 pode prevenir as cortinas 462 de sair da abertura 464, 

e pode fornecer adicionalmente um lastro para as cortinas 

462. Além disso, um cilindro guia 466 pode ser fornecido 

para facilitar a passagem através da abertura 464.

[00072] As cortinas podem ser implantadas e retraídas 

de vários modos. Em uma modalidade, o rolo de cortina 460 

pode ser motorizado para rolar tanto na direção no sentido 

horário como no sentido anti-horário para implantar ou 

retrair as cortinas, e tal motor pode ser fornecido dentro 

do espaço 450. Em outra modalidade, o rolo de cortina 460 

pode ser operado manualmente através de uma variedade de 

mecanismos conhecidos na técnica.

[00073] O rolo de cortina 460 e o rolo guia 466 podem 

montar dentro do espaço 450 de vários modos. Em uma 

modalidade, os rolos 460, 466 podem montar diretamente na 

estrutura de quadro do edifício. Em outra modalidade, os 

rolos podem montar no friso de batente 420a superior. Ainda 

em outra modalidade, os rolos 460, 466 podem vir em um 

alojamento independente que é então montado dentro ou no 

batente 420a superior ou na estrutura de quadro do edifício.

[00074] Como representado nas figuras 8A, 8B, o 
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batente 420a superior pode fornecer o espaço 450 para 

acomodar as cortinas 462. Além disso, em algumas modalidades 

este espaço 450 pode ser ainda aumentado por um corte no 

travessão 2a. Além disso, os batentes laterais 420b também 

podem diferir como representado nas figuras 8C-8E. Como 

representado, o trilho de cortina 465 nos batentes 420b 

laterais está na forma de uma ranhura ao longo da superfície 

de friso. As cortinas 462 e a extremidade das cortinas 468

podem passar através dos trilhos de cortina 465 ou ambas as

extremidades de modo que as cortinas 462 transponha

seguramente através de todo a moldura da janela 10,

obstruindo toda a janela sobre sua periferia. O trilho de 

cortina 465 geralmente também pode estabilizar as cortinas 

462, para prevenir oscilação indesejável sob uma brisa ou 

outras forças. Embora não representada como tal no presente 

documento, em algumas modalidades o batente de 10 fundo 420c 

também pode incluir uma ranhura para receber as cortinas 462 

e a extremidade da cortina 468, de modo a fornecer uma 

transposição completa das cortinas 462 através da moldura da 

janela 10 em seu fundo. Em algumas modalidades, o trilho de 

cortina 465 pode ter uma profundidade de aproximadamente 1 

polegada.

[00075] As modalidades com as cortinas 462 nas figuras 

8A-8E podem variar em um número de modos. Por exemplo, os 

batentes 420a-420c são representadas como indo sob a parede 
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de gesso 7. No entanto, em outras modalidades elas podem ir 

sobre a parede de gesso 7, como nas modalidades das figuras 

1-4. Além disso, combinações diferentes de batentes 420 podem 

ser usadas, tal como batentes laterais sem uma ranhura 465. 

Ainda mais, em algumas modalidades a ranhura 465 e a 

extremidade da cortina 468 podem ter geralmente formas cauda 

de andorinha de bloqueio para ainda reter a extremidade de 

cortina 468 dentro da ranhura 465.

[00076] Como outro exemplo, em algumas modalidades os 

mesmos princípios podem ser usados em conjunto com portas de 

segurança de enroscamento. Por exemplo, as cortinas 462 podem 

ser substituídas por portas de enroscamento de metal que 

prosseguem para baixo a janela 10 de um modo similar. As 

portas de segurança podem ser acomodadas, em algumas 

modalidades, por um recipiente de cilindro no travessão 2a 

ou por um espaço 450 grande entre o travessão e o batente 

420a superior. Em outras modalidades, o sistema de janela 

pode ser desprovido de um friso de batente 420a superior.

[00077] Ainda como outro exemplo, em algumas 

modalidades princípios similares são usados em conjunto com 

cortinas verticais, como representado nas figuras 8F e 8G. 

Como representado, as cortinas verticais 563 podem se retrair 

em um batente 520b lateral com uma fenda lateral 565 similar 

ao trilho de cortina 465. Modificações similares podem ser 

feitas no friso de batente 420a superior para acomodar um 
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trilho para as cortinas verticais, por exemplo, através de 

uma fenda similar à abertura 464.

[00078] As figuras 9A-9G representam frisos de 

batente alternativas adicionais também contempladas. A 

figura 9A representa um batente 620a tendo estrutura similar 

à das figuras 1-4, mas tendo um canto de nariz de touro.

[00079] A figura 9B representa uma modalidade de um 

friso de batente 620b substancialmente similar à da figura 

8A, mas sem uma porção de recesso 623. Em tal modalidade, o 

flange 627 pode incluir uma camada de adesivo e pode ser 

instalado após o trabalho de acabamento sobre os membros da 

parede 7 ter sido concluído.

[00080] A figura 9C representa outra modalidade de um 

friso de batente 620c. Como representado, o friso de batente 

620c pode ter uma superfície de friso 625 com uma pluralidade 

de etapas em um padrão semelhante a degrau de escada.

[00081] A figura 9D representa outra modalidade de um 

friso de batente 620d. Como representado, o friso de batente 

620d pode ter uma superfície de friso 625 com uma pluralidade 

de curvas.

[00082] A figura 9E representa outra modalidade de 

uma 20 friso de batente 620e. Como representado, o friso de 

batente 620e pode ter uma superfície de friso 625 com uma 

pluralidade de etapas anguladas em um arranjo semelhante a 

pirâmide.
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[00083] A figura 9F representa outra modalidade de um 

friso de batente 620f. como representado, o friso de batente 

620f pode ter uma superfície de friso 625 tendo uma projeção 

retangular ao longo de sua porção alongada. Adicionalmente, 

o friso de batente 620f pode ter um canto de nariz de touro 

reverso.

[00084] A figura 9G representa outra modalidade de um 

friso de batente 620g. Como representado, o friso de batente 

620g pode ter um corte retangular ao longo de sua porção 

alongada. Será claro a partir da presente divulgação que uma 

variedade de projetos de cantos é possível.

[00085] Vantajosamente, em alguns sistemas de quadro 

de janela as janelas 10, os batentes 20, insertos 30 e 

cortinas 62 (e sua estrutura correspondente) podem ter 

tamanhos de coordenação para fornecer modularidade 

substancial. Por exemplo, em algumas modalidades a altura e 

o comprimento da janela 10 e suas fendas alongadas 2 podem 

corresponder com substancial precisão aos comprimentos 

fabricados de batentes 20. Em algumas modalidades, uma 

pluralidade de janelas, batentes e insertos pode ser 

fabricada com dimensões similares como descrito acima. Em 

outras modalidades, eles podem ser fabricados para um projeto 

de janela de forma específica e de modo único, projeto de 

batentes ou projeto de insertos. A janela 10 e os batentes 

20 correspondentes podem então ser vantajosamente fornecidas
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juntas como um kit.

[00086] Similarmente, em algumas modalidades, a 

profundidade das fendas alongadas 12 pode ser 

predeterminada, junto com o comprimento dos frisos de batente 

20 em uma dimensão estendendo-se para dentro da fenda 

alongada. Assim, o comprimento da guarnição 20 subtraído 

pela profundidade da fenda alongada 12 pode indicar um 

comprimento disponível de guarnição. Similarmente, estas 

dimensões e a localização de um gancho 326 ou uma porção 

recebendo o gancho sobre o batente 320 podem indicar dita 

substância dos elementos a partir da janela 10. O inserto 

pode então ser dimensionado de modo que o comprimento de sua 

estrutura de fixação correspondendo à janela 10 seja o mesmo 

como o para o friso de batente 320, dando um ajusto firme 

entre o inserto 330 e a janela 10 quando montados. 

Similarmente, o inserto 330 pode incluir uma porção de 

recepção que iguale a porção estendida 321 da guarnição 320, 

fornecendo um ajuste firme entre o batente e o inserto na 

segunda extremidade.

[00087] Em outra modalidade, os batentes 20 podem ser 

configuradas (junto com a janela 10 e sua fenda alongada 12) 

para acomodar tamanhos particulares dos elementos 

estruturais. Por exemplo, como melhor representado na figura 

4A, as peças podem ser dimensionadas de modo a acomodar um 

feixe 2 no tamanho dois por quatro, dois por seis, ou outro 
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entre o estuque 9 e a parede de gesso 7. Uma largura 

predeterminada da parede de gesso 7 pode ser presumida quando 

dimensionando o friso de batente 20, a fenda alongada 12 e 

a janela 10.

[00088] Os batentes e os insertos podem ser feitos de 

uma variedade de materiais, incluindo madeira, metal, 

plástico, etc. No entanto, outros materiais são possíveis.

[00089] Nas modalidades ilustradas, os frisos de 

batente foram descritos tendo porções ou extremidades que se 

ajustam dentro de fendas ou ranhuras alongadas formadas nas 

molduras da janela. Como tal, a fenda sobre a moldura da 

janela é um conector fêmea, ou receptor, enquanto a 

extremidade inserida do friso de batente é um conector macho, 

ou projeção. Deve ser entendido que outras modalidades podem 

empregar aspectos e conceitos como discutido no presente 

documento, mas empregando estrutura diferente. Por exemplo, 

em algumas modalidades, o conector fêmea da janela pode ser 

uma projeção que é recebida em um conector fêmea formado 

sobre o friso de batente. Além disso, embora as modalidades 

ilustradas mostrem uma fenda alongada substancialmente reta 

que é geralmente paralela a uma borda da moldura da janela 

e engata o friso de batente ao longo de seu comprimento, 

outras modalidades são contempladas em que os conectores da 

moldura da janela e os frisos de batente são descontínuos 

e/ou dirigidos em pelo menos algumas porções em direções que 
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não são necessariamente paralelas a uma borda da moldura da 

janela.

[00090] Os vários dispositivos, métodos, 

procedimentos e técnicas descritos acima fornecem um número 

de modos para realizar a invenção. Naturalmente, deve ser 

entendido que não necessariamente todos os objetivos e 

vantagens descritos podem ser obtidos de acordo com qualquer 

modalidade particular descrita acima. Também, embora a 

invenção tenha sido divulgada no contexto de certas 

modalidades e exemplos, será entendido pelos técnicos no 

assunto que a invenção se estende para além as modalidades 

especificamente divulgadas para outras modalidades 

alternativas e/ou usos e modificações óbvias e equivalentes 

das mesmas. Consequentemente, a invenção não pretende ser 

limitada pelas divulgações específicas das modalidades 

preferidas no presente documento.

Petição 870200031946, de 09/03/2020, pág. 44/45



1/2

REIVINDICAÇÕES
1. Método de formação de um batente de janela, 

compreendendo:

- fornecer uma janela (10) montada numa abertura formada 

numa parede do edifício (7), a janela (10) compreendendo uma 

moldura (10b) tendo de um primeiro a quarto lados alongados, 

cada lado alongado da moldura (10b) compreendendo uma fenda 

alongada (12) formada no mesmo;

- fornecer um primeiro a quarto frisos de batente 

alongados (20) , cada friso de batente (20) tendo uma porção 

de face (25) e uma porção de montagem (27), que são ligadas 

de modo que o friso de batente (20) é geralmente em forma de 

L em secção transversal, caracterizado pelo fato de que cada 
porção de montagem (27) compreende um ou mais orifícios 

perpendiculares ao seu eixo longo, através da qual uma 

estrutura de fixação (8) pode ser inserida para fixar o friso 

do batente (20) à parede do edifício (7), e em que um ou 

mais dos frisos de batente (20) compreendem orifícios de 

inserção de espuma, através das quais uma calafetação pode 

ser inserida entre uma seção do friso do batente (20) da 

janela e a moldura da janela (10b) e/ou parede do edifício 

(7) quando o friso do batente (20) está aplicado numa fenda 

alongada (12);

- inserir uma extremidade (22a) das porções de face (25) 

do primeiro a quarto lados alongados dos frisos do batente 
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(20) nas respectivas ranhuras alongadas (12) do primeiro a 

quarto lados alongados de forma que a extremidade (22a) seja 

segurado a uma fenda alongada (12) e a porção de face (25) 

se estende para fora a partir e geralmente perpendicular à 

moldura da janela (10b), as porções de face (25) dos frisos 

de batente (20) cooperam para definir um batente de janela, 

que geralmente é contíguo em torno do perímetro da janela 

(10);

- fixar a parte de montagem (27) de cada friso do batente 

à parede (7); e

- inserir espuma (5) de calafetação através de um ou 

mais orifícios de inserção de espuma e no espaço entre o 

friso do batente (20) e a moldura da janela (10b) e/ou parede 

do edifício (7).

2. Método, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizado pelo fato de que a parede (7) é um painel à

base de gesso.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizado pelo fato de que a estrutura de fixação (8) é

selecionado do grupo que consiste em: um parafuso, um prego 

e um rebite.
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