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Projetando para a estética

Primeiro, fez-se a luz. Agora, faz-se a cor. 

As janelas atuais oferecem aos arquitetos  
e designers uma paleta dinâmica na qual exibem 
as cores. Com as películas de polivinil butiral (PVB) 
coloridas Vanceva®, você pode exibir seus projetos  
de envidraçamento em um amplo espectro de opções. 

A marca Vanceva adiciona mais cor ao vidro. 
Nossas películas acrescentam brilho, beleza, 
encanto e utilidade aos espaços arquitetônicos – 
estimulando e inspirando aqueles que os ocupam.

Uma nova paleta de 
possibilidades
Com a Vanceva, arquitetos e designers estão 
apresentando vidro como nunca antes – combinando 
películas coloridas para produzir mais de 17.000 cores  
transparente, transluzentes ou sólidas que criam 
a aparência e o ambiente perfeitos. Nenhuma 
outra película de PVB oferece a variedade de 
vidros laminados coloridos que a Vanceva faz.

Trazendo toda uma nova estética tanto 
para aplicações internas quanto externas, 
essas películas são ideais para: 

• Sacadas
• Fachadas de vidro
• Átrios
• Clarabóias
• Divisórias
• Salas de conferência
• Portas de vidro

Proteção, um tom melhor
Resistindo a rigorosos testes de durabilidade, 
todas as películas coloridas Vanceva são 
fabricadas com pigmentos estáveis à luz e ao 
calor que resistem ao desbotamento e garantem 
uma estabilidade de cor de longa duração. 

O vidro laminado feito com películas coloridas 
da marca Vanceva proporcionam uma proteção 
eficaz contra a radiação UV prejudicial, contra 
o brilho e a transmissão de energia solar, além 
de reduzir o ganho de calor – bloqueando 
até 99% da luz UV prejudicial até 380 nm 
para ajudar a retardar o desbotamento da 
cor e a deterioração de móveis e tecidos. 

A espectrofotometria e a correspondência  
de cor visual são usadas para determinar a melhor 
configuração de cor Vanceva para o seu projeto.
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Vanceva Illusion White 
Branco gradiente de 65% à transparência completa

Transmissão e opacidade 
para deixar seu 
brilhantismo passar
Hoje, o branco é mais que um quadro vazio 
sobre o qual a cor é exibida. O branco pode 
completar um design, dando a ele significado, 
equilíbrio e força. A película branca Vanceva 
pode ser usada sozinha ou combinada com as 
cores Vanceva para oferecer a você um vidro 
laminado transparante até quase opaco. Você 
pode confiar nas películas coloridas Vanceva 
para produzir o branco certo para cada luz. 

Tanto para aplicações internas quanto externas, 
use as películas brancas Vanceva para criar 
designs de impacto, que apresentam opacidade 
para configurações particulares ou designs 
transparentes que permitem a entrada da luz. 
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Como especificar as 
cores Vanceva®

O sistema de cores Vanceva® oferece milhares de cores 
de vidro transparentes ou transluzentes – oferecendo 
aos arquitetos e designers mais liberdade criativa com 
vidros do que nunca. 

O sistema de cor Vanceva é baseado em uma paleta 
fundamental de quatro cores principais (rosa, azul, 
cinza e amarelo) em duas transmissões de luz 
diferentes para criar uma paleta base de oito cores.  
De maneira similar ao sistema de cores CMYK mais 
comumente usado em impressão, o sistema de cores 
Vanceva permite a arquitetos, designers e fabricantes 
de vidro a fazer a sobreposição de várias películas 
coloridas diferentes juntas, em diferentes níveis  
de intensidade, para criar milhares de possibilidades  
de cores.

Códigos de formulação de cores Vanceva
Escolha de uma a quatro camadas das películas 
coloridas Vanceva para montar vidro laminado de cores 
personalizadas. Como o número máximo de películas  
é quatro, cada cor Vanceva recebeu um número de 
quatro dígitos. Cada número ou letra representa uma 
camada da paleta básica usada para criar todas as 
combinações de películas coloridas fundamentais.  

A ilustração detalha um exemplo de um código  
de cores Vanceva de quatro camadas, cada cor 
correspondente associada com a composição final  
do vidro. 

Um exemplo de uma combinação de uma camada  
seria a Vanceva 0006, enquanto um exemplo de uma 
combinação de cores de duas camadas seria  
a Vanceva 0066, e assim por diante.

=

Vidro
Sahara 

Sun
Evening 
Shadow

Sapphire Arctic 
Snow

Vidro4 7 6 9

4769

A película Vanceva® Absolute 
Black é uma outra opção para 
aplicações de envidraçamento 
opaco. A película tem cor 
uniforme e superior e, quando 
usada com Polar White, é perfeita 
para aplicações de cores em vidro 
de dois lados. 

Vanceva® Ocean Grey, um cinza 
baseado em azul, pode neutralizar 
o efeito de cor de revestimentos 
de baixa emissividade em uma 
configuração de envidraçamento 
laminado. A cor também pode  
ser sobreposta a ela mesma  
para produzir cinza mais claros  
a mais escuros, criando um 
efeito dinâmico.
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Cores fundamentais
A paleta fundamental consiste em oito cores 
básicas disponíveis em dois níveis de transmissão 
de luz de rosa, azul, cinza e amarelo. Essas cores  
de películas podem ser colocadas em camadas, em 
várias combinações, para produzir uma quantidade 
enorme de opções de cores transparentes.

Cores especiais
Corantes muito concentrados em uma única 
película são capazes de adicionar tons brilhantes ao 
vidro laminado com uma única camada de Vanceva.

0008
Golden Light

0006
Sapphire

0007
Evening 
Shadow

0005
Ruby Red

0001
Coral Rose

0002
Aquamarine

0003
Smoke Grey

0004
Sahara Sun

000C
Deep Red

000D
True Blue

000E
Tangerine

000H
Ocean Grey

Cores translúcidas
Se um projeto requer uma aparência translúcida 
por questões de privacidade, você pode criar uma 
cor translúcida adicionando uma das películas 
brancas à mistura de cor.

Cores sólidas
As películas Vanceva® Polar White (cor F)  
e Absolute Black (cor G) são cores sólidas que 
podem ser combinadas com qualquer outra 
seleção de cores para compor uma cor quase 
opaca, enquanto cria aparências completamente 
diferentes em cada lado do vidro.

Crie suas próprias cores exclusivas e solicite 
amostras em www.vanceva.com.

000A
Cool White

0009
Arctic Snow

000F
Polar White

000G
Absolute

Black

Crie seu próximo design  
de vidro on-line
No site da marca Vanceva, arquitetos e designers 
podem explorar combinações de cores ilimitadas 
disponíveis usando o sistema de cor Vanceva. Dentro 
do seletor de cor virtual, você pode encontrar a 
correspondência mais próxima às cores RAL, Pantone 
ou NCS. Em seguida, solicite amostras on-line para 
conduzir testes de iluminação, compartilhar com 
clientes e comparar a compatibilidade com outros 
materiais de projetos.

Visite a loja Vanceva
Você pode encontrar as ferramentas de que precisa  
 para selecionar a cor certa para o seu projeto.   

•  Verifique o seletor de cor para criar qualquer 
combinação de cores de película Vanceva correta  
na sua mesa.  

•  Solicite o conjunto de amostras Vanceva, 
incluindo nossas oito cores Vanceva originais, 
nossas cores especiais, bem como nossos brancos 
e pretos absolutos, para ver uma representação 
mais próxima da cor final do seu vidro acabado.

•  Solicite uma amostra única de cor 10 x 10 cm  
da Vanceva

•  Encontre seus parceiros de preferência  
na sua região. 
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Descrição Código da película Transmissão de 
luz visível, %

Reflexão de 
luz visível, %

Transmitância 
solar, %

Absorção de  
energia solar %

Coeficiente de 
ganho de calor 
(SHGC)

Películas protetoras coloridas

Vanceva® Coral Rose 0001 76% 7% 70% 24% 0,77

Vanceva® Aquamarine 0002 78% 7% 68% 25% 0,75

Vanceva® Smoke Grey 0003 78% 7% 67% 27% 0,75

Vanceva® Sahara Sun 0004 78% 7% 63% 31% 0,72

Vanceva® Ruby Red 0005 48% 6% 62% 31% 0,72

Vanceva® Sapphire 0006 52% 6% 55% 39% 0,67

Vanceva® Evening Shadow 0007 49% 5% 48% 47% 0,62

Vanceva® Golden Light 0008 85% 8% 69% 25% 0,76

Vanceva® Arctic Snow 0009 68% 16% 60% 28% 0,68

Vanceva® Cool White 000A 81% 14% 67% 22% 0,74

Vanceva® Deep Red 000C 15% 6% 38% 56% 0,54

Vanceva® True Blue 000D 12% 5% 42% 51% 0,57

Vanceva® Tangerine 000E 41% 8% 54% 39% 0,65

Vanceva® Polar White 000F 7% 55% 10% 45% 0,23

Vanceva® Absolute Black 000G 0% 6% 0% 95% 0,30

Vanceva® Ocean Grey 000H 61% 9% 59% 33% 0,69

Vanceva® Illusion White* 000J 65% em transição para 89%   N/D 57% 36% 0,68

Informações fornecidas pela Eastman Inc. As informações e os dados estabelecidos na tabela são baseados em cálculos e não são garantidos para todas as amostras ou aplicativos. Todos os dados calculados usando o produto 
Lawrence Berkeley Laboratory Window 6.3; condições NFRC/ASHRAE; valores de vidro central; unidades padrão dos EUA. Laminados construídos como: 3 mm (0,125 pol.) de vidro transparente [Película Saflex] 3 mm (0,125 pol.) 
de vidro transparente. Configurações de laminado coloridas consistem em 0,38 mm de película Saflex a menos que estabelecido de forma diferente. Todas as espessuras de películas alternativas conforme designado.
*Dados estimados para película Illusion White de 0,76 mm

Informações técnicas Vanceva®



Benefícios adicionais do  
vidro laminado
As películas Vanceva oferece os benefícios de valor  
agregado inerentes ao vidro laminado:

 Segurança:    Segurança dos ocupantes e pedestres 
contra o impacto acidental, quebra 
ou precipitação de vidro

 Proteção:   Proteção contra roubo ou entrada forçada, 
resistência a tiros e explosões de bombas

  Acústica:    Redução da transmissão de som indesejado 
em um ambiente do edifício

 Tempestades:   Ampla variedade de proteções contra detritos 
do vento em regiões sujeitas a ventanias

 Solar:    Filtragem de mais de 99% da radiação UV 
(até 380 nm) e controle da transmissão 
de luz visível através do uso de cores
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Para obter mais informações,  
visite a vanceva.com para:

•  Pedir que amostras sejam enviadas 
diretamente para você

•  Verificar a cor de amostra real antes  
de especificar para o seu projeto

•  Acessar dados técnicos para seleções de cores 

•  Fazer a correspondência das suas cores Pantone, 
RAL, RGB e NGB com combinação de cores Vanceva

•  Navegar na galeria Vanceva: um conjunto de 
projetos de cor usando películas coloridas Vanceva  

www.vanceva.com 
info@vanceva.com
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Arquitetos e designers 
confiam na Saflex®  
e na Vanceva®

Ao redor do mundo, quando suas maiores 
preocupações são segurança, desempenho  
e conforto, arquitetos e designers sabem que 
podem confiar na Saflex e na Vanceva. O motivo 
dessa confiança é simples. Independentemente 
das especificações ou das metas de desempenho, 
a tecnologia de película da Saflex oferece 
desempenho avançado de envidraçamento  
em aplicações exigentes.

Entre em contato conosco
vanceva@eastman.com

Embora as informações e as recomendações definidas aqui sejam apresentadas em boa-fé, 
a Eastman Chemical Company e suas subsidiárias não fazem declarações nem garantias 
em relação à sua integridade ou precisão. Você mesmo deve determinar a adequação 
e a integridade delas para uso próprio, para a proteção do meio ambiente e para a saúde 
e segurança de seus funcionários e dos compradores de seus produtos. Nenhuma 
informação contida aqui será interpretada como uma recomendação de uso de qualquer 
produto, processo, equipamento ou formulação em desacordo com qualquer patente, 
e não fazemos declarações ou garantias, expressas ou implícitas, de que o uso em questão 
não infringirá alguma patente. DE ACORDO COM O PRESENTE DOCUMENTO, NÃO HÁ 
DECLARAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIDADE, 
ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE QUALQUER OUTRA 
NATUREZA NO QUE DIZ RESPEITO A INFORMAÇÕES OU AO PRODUTO AO QUAL SE 
REFEREM AS INFORMAÇÕES, E NENHUMA INFORMAÇÃO AQUI PRESENTE RENUNCIA 
QUALQUER DAS CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR.

Planilhas de dados de segurança, contendo precauções de segurança que devem ser 
observadas durante o manuseio e o armazenamento de nossos produtos, estão disponíveis 
online ou mediante solicitação. Você deve obter e ler as informações de segurança do 
material disponíveis antes de manusear nossos produtos. Se qualquer material mencionado 
não for nosso produto, devem ser observadas a higiene industrial adequada e outras 
precauções de segurança recomendadas pelos respectivos fabricantes.

© 2016 Eastman Chemical Company. As marcas Eastman mencionadas aqui são marcas 
registradas da Eastman Chemical Company ou de alguma de suas subsidiárias ou estão 
sendo usadas sob licença. O símbolo ® indica o status de marca registrada nos EUA; as 
marcas também podem ser registradas internacionalmente. As marcas que não são Eastman 
mencionadas aqui são marcas registradas de seus respectivos proprietários. 

www.vanceva.com


