
 

 

 

 

   Nº 454.002/17 
 

ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company: 
 

Haga S/A Indústria e Comércio  

(HAGA)   
CNPJ: 30.540.991/0001-66 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

Fechadura de embutir 
 

Modelo 
Tipo de 

fechadura 
Tipo de material 

Classe de 
utilização 

Grau de 
segurança 

Grau de 
resistência a 

corrosão 
 

Broca 40mm 
TIPO I 

Fechadura de 
embutir tipo 

Externa 

aço carbono/ aço inox / 
cobre / zinco / alumínio   e 

polímero 

Tráfego: 
Intenso 

Alta 5 KN 
2 (48h),  

3 (72h), 4 (144h) 

Zamac Com 
Alívio de Peso 

Tipo I 

Fechadura de 
embutir tipo 

Externa 

aço carbono/ aço inox / 
cobre / zinco / alumínio e 

polímero 

Tráfego: 
Médio 

Médio 3 KN 
2 (48h),  
3 (72h) 

 

Lingueta de 
Polímero Tipo I 

Fechadura de 
embutir tipo 

Externa 

aço carbono/ aço inox / 
cobre / zinco / alumínio e 

polímero 

Tráfego: 
Médio 

Médio 3 KN 2 (48h) 

 

Produzido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em: 
Produced in the unit(s) located in: 
 

Av. Engenheiro Hans Gaiser, 26 - Centro  
28605-220 - Nova Friburgo - RJ 
 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 

 

PE-357 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 14913:2011 
 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 16/08/2017 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

16/08/2017 a 16/08/2020 
 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017 
 

Última Revisão: Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019 

 
 
Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 
 

A validade deste certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades 
de acordo com as orientações da ABNT e previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo 
atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade 

ABNT, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, 
assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
The validity of this certificate is tied to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the 
guidelines in ABNT and provided for specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of  the General 
Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark  as well as to the Standard referred above and will be 
valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at 
the following eletronic address: www.abnt.org.br (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
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Histórico de Revisões 
Revision history 

Data  
Date 

Justificativa 
Justification 

09/01/2019 
Correção e Inclusão dos Modelos: 
Zamac Com Alívio de Peso Tipo I  
Lingueta de Polímero Tipo I 

12/02/2019 Correção na Classe de utilização e Grau de segurança 

 
 

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019 
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