
Películas de alto desempenho para vidro laminado

Desempenho de construção
         por meio de materiais inovadores



Saflex® Acústico
Película de PVB de alto desempenho acústico 
reduz o ruído percebido em até 50% 
 
 
Enquanto as películas de PVB padrão fornecem 
redução sonora comparada ao vidro comum, a película 
de PVB Saflex® Acoustic é a solução para arquitetos 
que especificam sistemas de envidraçamento que 
exijam níveis ainda mais altos de conforto acústico. 
 
O Saflex Acústico é um avançado sistema de três 
películas de PVB projetado para dissipar as ondas 
sonoras a fim de se obter um excelente desempenho 
de abafamento do som. Esse sistema patenteado atua 
em sons na faixa de 1.000 a 3.000 Hz, que é a faixa  
de “transparência sonora” que permite que os sons 
mais irritantes penetrem através das janelas.  
 
A utilização do Saflex Acústico em sistemas de janelas 
resulta em uma redução de até 10 dB na frequência 
“transparente”, o que significa uma redução de até 50% 
no volume sonoro percebido. As aplicações incluem: 

 • Escritórios e centros varejistas 
 • Escolas/hospitais/prédios governamentais 
 • Teatros/museus 
 • Aeroportos/terminais 
 • Hotéis/condomínios/residências

saflex.com/acoustic

Saflex® Solar
Película de PVB que absorve a radiação solar 
e reduz o ganho de calor 
 

As películas Saflex Solar são películas de absorção de 
radiação infravermelha (IV) e alta transmitância de luz 
visível projetadas para aumentar o desempenho de ganho  
de calor. O produto solar ideal elimina a transmitância  
de energia UV e NIR ao mesmo tempo que permite  
a passagem do máximo de luz possível. 

A Saflex Solar é a formulação de PVB recomendada para  
aplicações em que o vidro revestido pode não estar 
disponível para controle solar, cor angular uniforme  
é desejada, “edge deletion” (raspagem das bordas) pode 
estar visível ou o vidro precisa ser curvado e laminado  
sem deixar de proporcionar controle de ganho de calor.  
Há duas opções disponíveis de Saflex Solar. A Saflex Solar 
SG é nossa película de PVB Solar de mais alto desempenho 
e requer vidro reforçado. A Saflex Solar SH tem uma 
aparência mais neutra e pode ser laminada com vidro 
recozido. As aplicações incluem:

 • Aplicações em vidro curvo
 • Envidraçamento com baixo reflexo
 • Showrooms de varejo premium
 • Fachadas envidraçadas externas 
 • Sinalização digital

saflex.com/solar

Saflex® Estrutural
Película PVB estrutural 
projetada para maior resistência 
 
 
A película Saflex Estrutural é um filme rígido e resistente 
produzido a partir de polivinil butiral plastificado (PVB).  
Ela é projetada especificamente para aplicações onde se 
exijam maior rigidez, estabilidade de borda e alta adesão  
do vidro laminado em relação aos PVB padrão utilizados  
na laminação do vidro. 
 
Devido à rigidez da película Saflex Estrutural, os laminados 
podem suportar cargas uniformes mais altas com a mesma 
espessura de vidro ou a espessura do vidro pode ser reduzida  
e ainda assim suportar a mesma carga. Quando utilizada  
em uma composição de vidro reforçado, o Saflex Estrutural 
alia os benefícios de uma película rígida com as características  
mecânicas de contenção de vidro, filtragem de UV, 
estabilidade de borda, claridade e redução de ruído.  
As aplicações incluem: 

 • Aplicações de vidro estrutural 
 • Laminados de borda exposta 
 • Pisos/escadas/varandas/coberturas 
 • Sistemas de fixação 
 • Teto envidraçado

saflex.com/structural



Saflex® UV
Película de PVB que absorve a radiação solar 
e bloqueia até 99% dos raios UV prejudiciais  
até 400 nm 

As películas de PVB convencionais Saflex contam com  
uma capacidade de filtragem UV de 99% a 380 nm.  
A Saflex UV, no entanto, filtra 99% até 400 nm. A Saflex 
UV tem a capacidade de atender ou superar muitas 
regulamentações para envidraçamento laminado de 
segurança quando corretamente selecionada, laminada 
e instalada. Além disso, a Saflex UV é especificamente 
formulada para fornecer durabilidade excepcional quando 
exposta a intemperismo natural; testes de exposição 
natural e acelerada indicaram excepcional firmeza da cor, 
durabilidade e resistência à delaminação quando exposta 
ao calor e à umidade. As aplicações incluem: 

 • Museus, arquivos, galerias
 • Restaurantes, hotéis, resorts
 • Hospitais 
 • Creches
 • Bibliotecas
 • Envidraçamento inteligente/cambiável
 • Vitrines

saflex.com/uv

UV Saflex® Storm
A melhor película de PVB protetora 
para enfrentar as piores situações naturais 
 
 
Embora nenhum produto ofereça proteção completa 
contra furacões, tufões e tempestades violentas, 
janelas, portas e claraboias de vidro laminado feitas 
com as películas de proteção Saflex, Saflex HP  
ou Saflex Storm podem ser uma primeira linha de 
defesa crítica. 

Em sistemas projetados adequadamente, o vidro 
laminado resiste de forma eficaz a essas forças 
naturais para ajudar a manter a parte externa 
essencial. Caso se quebre pelo impacto de detritos 
transportados pelo vento, os fragmentos de vidro  
se ligam firmemente à película protetora, mantendo 
os ocupantes e o conteúdo do edifício protegidos.  
As aplicações incluem: 
 
 • Janelas
 • Portas 
 • Claraboias 

saflex.com/storm

Vanceva®

Película PVB colorida 
Uma paleta dinâmica para  
envidraçamento decorativo 
 
Produzindo um amplo espectro de cores e atmosferas  
que são inalcançáveis usando seleções de suprimentos  
de vidro, a Vanceva oferece aos arquitetos e designers 
mais liberdade criativa com vidro do que nunca. As 
películas de cores Vanceva podem ser combinadas para 
produzir mais de 17.000 opções de cores transparentes, 
translúcidas ou opacas — incluindo a Vanceva White 
Collection e uma gama de cores naturais, quentes  
e serenas com a linha Vanceva Earth Tones — para ajudar  
a criar a tonalidade e a intensidade desejadas. 

Quando as películas de cores Vanceva são combinadas 
com vidros coloridos ou refletivos, as possibilidades de 
design são praticamente ilimitadas. Nenhuma outra 
marca de película oferece o espectro completo de cores 
para vidro laminado como as cores da marca Vanceva.  
As aplicações incluem:

 • Fachadas de vidro
 • Átrios
 • Divisórias
 • Salas de conferência
 • Bancadas de cozinha/mobiliário 
 • Esculturas

vanceva.com



Revestimentos de fachada: Vanceva White Collection

Vitrines: Películas de PVB Saflex Acoustic

Portas: Películas brancas translúcidas Vanceva

As películas Saflex e Vanceva listadas aqui podem ser combinadas entre dois 
vidros ou na mesma configuração de envidraçamento. 

Guarda-corpos: Vanceva Illusion White  
e películas de PVB Saflex Structural

Fachadas: Película de PVB Saflex Solar

Coberturas: Película de PVB coloridas Vanceva 
e películas de PVB Saflex Structural

Janelas: Películas de PVB coloridas 
Vanceva e películas de PVB Saflex UV



Mobiliário: Películas de PVB coloridas ou brancas Vanceva

Pisos: Películas de PVB coloridas 
Vanceva e Saflex Structural

Quadros brancos: Vanceva White Collection

Divisórias: Películas de PVB Saflex Acoustic

Escadas: Películas de PVB Saflex Structural 
Películas de PVB Saflex Storm



Aeroporto Changi—Singapura
Películas Saflex Acoustic e Clear

Clínica Oftalmológica Novovision—Múrcia, Espanha
Películas coloridas Vanceva

Fontainebleau Hotel Lapis Spa—Miami, EUA
Saflex Storm

Palais des Congrès—Montreal, Canadá
Películas coloridas Vanceva

Gusto Gelato—Perth, Austrália
Películas coloridas Vanceva e Saflex Solar

Centro de Artes da Universidade de Guadalajara—Guadalajara, México
Vanceva White Collection

Sede da Amazon—Milão, Itália
Películas Saflex® Structural e Acoustic

150 North Riverside—Chicago, EUA
Películas Saflex Structural, Acoustic e Clear



SoundPro 
Este software patenteado, desenvolvido pela Eastman, é uma ferramenta 
intuitiva e flexível que fornece dados de desempenho para configurações  
de vidro testadas e permite estimativas para configurações de vidro personalizadas.  
www.saflex.com/soundpro

StructuralPro 
Este software patenteado, desenvolvido em uma cooperação entre a Eastman 
e especialistas em vidro da indústria, baseia-se nas metodologias dos padrões 
europeus (EN) e internacionais (ASTM e ISO) para características e design de vidro. 
www.saflex.com/structuralpro

Vanceva Color Selector 
Arquitetos e designers podem explorar combinações de cores ilimitadas 
disponíveis usando o sistema de cores Vanceva para vidro laminado.  
Dentro do seletor de cor virtual, você pode encontrar a correspondência  
mais próxima às cores RAL, Pantone ou NCS. 
www.vanceva.com/color-selector

Recursos adicionais: 
• Galeria 
• Amostras 
• Centro técnico 
• Como especificar 
• Onde comprar

Ferramentas  |  Recursos  |  Inspiração

Disponível on-line em saflex.com ou vanceva.com.
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Arquitetos e designers confiam 
na Saflex® e na Vanceva®.

No mundo inteiro, arquitetos e projetistas confiam na Saflex e na Vanceva quando 
segurança, desempenho e conforto são suas preocupações mais importantes.  
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.

www.eastman.com

Fale conosco 
saflex@eastman.com

Embora as informações e as recomendações definidas aqui sejam 
apresentadas em boa-fé, a Eastman Chemical Company (“Eastman”) 
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.

© 2019 Eastman. As marcas Eastman mencionadas aqui são marcas 
registradas da Eastman 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.


