Uma solução acústica
tecnologia avançada de glazing acústico

Películas de PVB de alto desempenho para vidro laminado

Aplicações externas
Projetar para redução sonora
Os designs dos prédios modernos enfatizam o amplo
uso do vidro. Por outro lado, os proprietários e
ocupantes dos prédios exigem conforto – inclusive
redução do ruído ambiente. Embora, a transmissão
sonora é maior através de estruturas feitas de vidro
comum para janelas. Este é um grande desafio
para projetistas e engenheiros que desenvolvem
projetos urbanos próximos de estradas, ferrovias e
aeroportos. A resposta não é menor quantidade de
vidro, mas sim, novos materiais deenvidraçamento,
como as películas de PVB acústicas Saflex® com
desempenho comprovado de redução de ruído.

O isolamento acústico de edifícios contra o ruído externo
é de extrema importância. Quase todos os edifícios
possuem áreas que podem ser afetadas negativamente
por altos níveis de ruído transmitidos de fora. Muitas
construções, como aeroportos, hotéis e edifícios altos,
tais como os locais com alta densidade demográfica
em áreas residenciais e comerciais, requerem redução
sonora como uma meta importante de projeto. O PVB
Saflex é a escolha ideal para essas e outras aplicações.
• Escritórios e centros varejistas
• Escolas, hospitais e prédios governamentais
• Teatros, museus e outros locais de entretenimento
• Aeroportos e construções nos arredores
• Hotéis e condomínios
• Vizinhanças
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Aplicações em interiores
Com a crescente tendência de ambientes
arquitetônicos abertos e maior uso de vidro para

• Escritórios comerciais, salas de reuniões e salas
reservadas

paredes internas, o desempenho acústico do

• Espaços de hotéis e restaurantes

local esta sendo prejudicado Infelizmente, o vidro

• Hospitais e clinicas médicas

comum não apresenta uma performance acústica
eficiente. A poluição sonora em ambientes internos
pode dificultar a concentração, falar ao telefone
ou manter informações privadas e confidenciais.

• Salas de aulas e salas de leitura
• Estúdios de gravação e instalações de rádio e
Televisão

Existem muitas oportunidades de aplicações nas

• Salas de concertos, teatros, auditórios e museus

quais o PVB Saflex pode fornecer maior segurança,

• Escritórios de advocacia, de investimentos e

privacidade e conforto.

contábeis
• Escritórios residenciais e teatros
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Saflex® Acoustic
Reduz o ruído percebido em até 50 %
Enquanto o vidro laminado com películas de PVB
padrão fornece redução sonora comparada à do
vidro comum, o novo PVB Saflex® Acoustic é uma
solução avançada para arquitetos que especificarem
sistemas de glazing que exijam níveis ainda mais
altos de conforto acústico.
A Saflex Acoustic é um avançado sistema de três
películas de PVB projetados para dissipar as ondas
sonoras afim 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 mais sensível da audição humana.
Um estudo recente do Instituto de Neurociências
da Newcastle University mostra que sons na faixa
de frequência mais alta de 2.000 a 5.000 Hz foram
considerados como os mais desagradáveis. Os sons
urbanos típicos dessa faixa incluem aeronaves,
automóveis , sirenes de emergência, motosserras,
cortadores de grama, alarmes, britadeiras,
ferramentas elétricas e pátios de construção, entre
outros.
A utilização do PVB Saflex Acoustic em sistemas de
janelas e portas resulta em uma redução de até 10
dB na frequência "transparente", que significa uma
redução de até 50 % no volume sonoro percebido!
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Perda de transmissão sonora*

Perda da transmissão sonora; R (dB)
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Vidro laminado com Saflex® Acoustic

Vidro laminado com Saflex® Acoustic em vidros insulados
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*Perda de transmissão sonora de vidro laminado com PVB acústico Saflex Acoustic e PVB
Saflex série Clear. Configuração = 44,2
®

®

*A capacidade de redução de ruído conforme percebido pelo ouvido humano pode ser
medida. Essa medição consiste em enviar frequências específicas de som através de um
®
material, neste caso vidro laminado com PVB acústico Saflex Acoustic e medir novamente
o que "atravessa" o vidro para determinar o que é "filtrado". A perda de transmissão é
registrada e pode ser ilustrada no gráfico conforme mostra a figura.

Nota
Todos os documentos apresentados nesta seção se baseiam em amostras
preparadas nos laboratórios da Eastman. As certificações de testes efetuadas
por laboratórios terceiros tiveram um número limitado de amostras avaliadas
e são válidas para os materiais testados e não garantidas para todas as
amostras. As amostras avaliadas na Eastman. são testadas em conformidade
com normas e procedimentos reconhecidos. Os laboratórios são responsáveis
por obter seus próprios certificados de desempenho com base no processo de
laminação.

Dois vidros laminados com Saflex® Acoustic em sistema de vidro insulado com uma camâra de ar
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Vidro laminado com Saflex® Acoustic em sistema de vidro insulado com duas camâras de ar
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*Dados válidos para unidade conforme testada, +/- 1 unidade para todas as espessuras de camada intermediária de Saflex Acoustic. Os
valores do vidro laminado são médias de múltiplos testes com a mesma configuração. Dados testados em conformidade com ASTM
E90 ou ISO 10140 e calculados com ASTM E 413, E 1332 e ISO 717-7. Todas as amostras são testes somente com vidro à temperatura
ambiente.
Todas as espessuras do PVB Saflex Acoustic laminadas conforme as recomedações da Eastman são capazes de atender exigências de
glazing de segurança como ANSI Z97.1 e exigências de impacto EN 12600 e são consideradas como camadas intermediárias acústicas
segundo a ISO 16940 MIM.
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Seleção do produto Saflex® Acoustic*
Espessura

Aplicações?

Saflex® QS31

0,64 mm

Retenção acústica e de estilhaços
de vidro

Janelas e portas de correr residenciais,
divisórias de escritório

Saflex® QS41

0,76 mm

Desempenho de impacto de
segurança e acústico

Paredes de cortinas, vitrines de lojas,
janelas grandes de painel fixo

1,52 mm

Configuração acústica complexa,
de alto impacto.
[ASTM F1233 e E2395, EN 356,
UL 972]

Grandes painéis comerciais de
vidro, configurações complexas,
envidraçamento dealto impacto e
resistência contra invasão

Saflex® QS71

*Consulte o seu representante regional de vendas Saflex quanto à disponibilidade de larguras em cada região.
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Aplicações em construção civil

Benefícios adicionais do vidro
laminado
Além do comprovado desempenho acústico, as

A Eastman é uma empresa
química especializada voltada
para inovação e desempenho.

camadas intermediárias de Saflex auxiliam os sistemas

Nosso envolvimento em construções é amplo e

de janelas a proporcionar os seguintes benefícios:

expandido . Fornecemos PVB de alta performance
que melhoram a qualidade do vidro em termos de

Segurança: 	Proteger os ocupantes dos edifícios
e pedestres contra impacto, quebra

segurança física, patrimonial, resistência, controle
solar/UV, estilo e controle sonoro.

ou queda acidental do vidro

Somos dedicados ao setor de construção,
Segurança:

Fornecer resistência contra invasão e

principalmente no desenvolvimento de soluções

entrada forçada, proteção balística e

inovadoras de materiais que solucionam os maiores

resistência contra explosão de bomba

desafios do mercado. Nossos produtos são
projetados para fornecer excelente desempenho,

Tempestade: 	Fornecer tecnologia resistente

qualidade e durabilidade.

a tempestades para os sistemas
de glazing laminado
Solar: 	Filtrar mais de 99 % dos raios UV,
controlando a luz visível e reduzindo o
acúmulo de calor e estresse térmico
	Os arquitetos e projetistas também estão
descobrindo a beleza que o vidro laminado
fornece com as inúmeras opções de cores

Para informações adicionais sobre
projetosr de desempenho acústico
utilizando PVB Saflex, além de
informações técnicas específicas para
exigências de testes acústicos, envie-nos
um e-mail para: saflex@eastman.com.

para glazing.
Visite o estudo de cores Vanceva em
www.vanceva.com para descobrir o
sistema de cores personalizado, coleção
de brancos, cores especiais e cores que
simulam cores do vidro monolítico comum.
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Os arquitetos e projetistas
confiam na Saflex® e no
Vanceva®
No mundo inteiro, os arquitetos e designers confiam
no PVB Saflex e Vanceva quando a segurança, o
desempenho e o conforto são suas preocupações
mais importantes. O motivo para essa confiança
é simples. Não importam as especificações ou
metas de desempenho, a tecnologia do PVBSaflex
propicia alto desempenho de envidraçamento para
aplicações requeridas.
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