Basicamente brilhante
Vanceva® White Collection

Películas de alto desempenho para vidro laminado

Branco bem feito
Desde antigamente, o branco era uma cor importante em
arquitetura. Hoje, tornou-se o ideal do modernismo. Arquitetos
e construtores, no entanto, escolhem o branco por vários
motivos. Ele cria um senso de espaço aberto e limpo. É, ao
mesmo tempo, clássico e moderno – elegante e simples.
Para muitos, a cor branca representa pureza, paz e perfeição.
E agora, há uma maneira perfeita de acentuar seus designs com
projetos brilhantes e translúcidos Vanceva® White Collection
de películas de alto desempenho para vidro laminado.

O branco certo em todas as luzes
Para aplicações internas e externas, as películas brancas
Vanceva permitem design estéticos, com o jogo perfeito
de luz e quase opacidade uniforme – criando configurações
privadas, que ainda permitem a entrada da luz.
Como todas as películas Vanceva, a White Collection
fornece cores uniformes que transformam vidro comum
em vidros seguros e cheios de estilos, ideais para:
• Divisórias
• Revestimentos de parede
• Quadros brancos
• Telas de apresentação de vídeo
• Pisos
• Fachadas
• Mobília
• Sinalização comercial
• Portas internas e sacadas
• Museus
• Hospitais
• Hotéis
• Salas de reunião
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Desempenho e versatilidade
superiores
A Vanceva White Collection vem em uma ampla
variedade de opções, permitindo aos designers e
arquitetos especificar a transmissão, absorção solar,
coeficiente de ganho de calor e fator U de que precisam.

Vanceva Cool White (código de cor: 000A)

Vanceva Arctic Snow (código de cor: 0009)

Vanceva Polar White (código de cor: 000F)

Crie uma aparência “congelada” atraente para

Com uma transmissão de luz média (~65%),

Com uma baixa transmitância de luz visível (~7%),

obscuridade ou estilo. Cool White maravilhosamente

escolha Arctic Snow para uma confortável

o Polar White tem capacidade superior de bloquear

translúcido tem um alto nível de transmissão de luz

sensação de privacidade sem opacidade

a visibilidade enquanto oferece uniformidade

(~80%) – permitindo que a luz entre em um espaço

completa. Você pode aplicar várias camadas

de cor. O Polar White é um produto ideal para

enquanto mantém a privacidade. Você pode aplicar

para reduzir ainda mais a transmissão de luz.

designers que desejam um envidraçamento branco

várias camadas para reduzir ainda mais a transmissão

Como outros brancos no Vanceva Collection,

nítido ou para aqueles que pretendem obter duas

de luz. O Cool White também pode ser adicionado

o Arctic Snow pode ser adicionado a outras

cores diferentes do vidro em uma única unidade

a outras películas coloridas Vanceva para obter

películas Vanceva para obter um efeito

(ou seja, branco de um lado e uma cor quase

um efeito translúcido em qualquer cor.

translúcido em qualquer cor.

opaca no outro).

Transmissão solar

67%

Transmitância solar

60%

Transmitância de luz visível

81%

Transmitância de luz visível

68%

Absorção solar

22%

Absorção solar

28%

Coeficiente de ganho de calor

0,74

Coeficiente de ganho de calor

0,68

Coeficiente de ganho de calor

Coeficiente de sombra

0,85

Coeficiente de sombra

0,78

Coeficiente de sombra

0,27

Fator U (W/m2-K)

5,72

Fator U (W/m2-K)

5,72

Fator U (W/m2-K)

5,72

Transmitância solar

10%
Vanceva Illusion
Transmitância de luz visível
7% White
Branco gradiente de 65% à transparência completa
Absorção solar
45%
0,23
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Película de PVB com gradiente
de transmissão de luz para
aplicação varanda
Vanceva Illusion White (código de cor: 000J)
Oferecendo a capacidade de esvanecer do
translúcido médio (~65%) para transparência total,
o Illusion White oferece aos designers e arquitetos
novas oportunidades em envidraçamento
duplo. Agora você tem a capacidade de ocultar
determinadas vistas enquanto torna visível as
vistas atraentes. Esta película pode ser colocada
em camadas com todas as cores Vanceva, criando
infinitas opções de design.
Transmitância solar

57%

Transmição de luz visível

de 65% a 89%*

Absorção solar

36%

Coeficiente de ganho de calor

0,68

Coeficiente de sombra

0,79

Fator U (W/m2-K)

5,56

Os dados extraídos de 0,76 Saflex RB47#216500; IGDB#1875v46
*Os dados apresentados são calculados usando transmitância
de luz visível de 65%.
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Translucidez e opacidade
Com a marca Vanceva, obter o nível exato de
translucidez ou opacidade pode ser uma simples
questão de branco e preto. Por exemplo, adicionando
películas de PVB brancas à sua mistura de cores, você
pode oferecer ao seu design um bela translucidez
que deixa entrar a quantidade exata de luz.
Inversamente, a película de preto absoluto Vanceva
é outra opção para maior opacidade. A película tem
cor superior e uniforme e é perfeita para cores de
envidraçamento de dois lados ou fechamentos de laje.

Vanceva Absolute Black (código de cor: 000G)
Com uma transmitância de 0%, o Absolute Black
tem excelente opacidade e uma superfície colorida
uniforme comparada a qualquer produto de
vidro preto do mercado. Comparado ao vidro
preto pintado, o Absolute Black oferece estética
superior e qualidade visual (sem buracos).
Transmitância solar
Transmitância de luz visível
Absorção solar
Coeficiente de ganho de calor
Coeficiente de sombra
Fator U (W/m2-K)

0%
0%
95%
0,30
0,35
5,72

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 vidro transparente
de 3 mm (0,125 pol.), película Saflex® e 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.
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Cor com confiança
Como as películas Vanceva estão entre
dois pedaços de vidro, são fáceis de manter
e limpar. Elas são fabricadas com corantes
estáveis ao calor e à luz para produzir
cores que resistam ao desbotamento.
Além do mais, o vidro laminado feito com
películas de proteção coloridas Vanceva
oferece proteção eficaz contra a radiação UV,
proteção de até 99% contra danos causados
por luz UV até 380 nm; redução de reflexão,
transmissão de energia solar e ganho de calor.

Para obter mais informações,
visite www.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.
© 2018 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
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