Película de PVB Saflex® Incolor
Aumenta a segurança do envidraçamento arquitetônico.

A película de PVB Saflex® Incolor, nossa formulação mais popular,
está disponível em dois níveis de adesão diferentes para aplicações
arquitetônicas. Estes diferentes níveis de adesão costumam
ser selecionados com base nos parâmetros de processamento
do laminador. Ambas as formulações dão aos arquitetos
e construtores a capacidade de atender ou exceder os requisitos
de impacto de segurança humana para vidros de segurança
laminados com laminados produzidos adequadamente.

Em todo o mundo, arquitetos e designers confiam nessas
películas de proteção para ajudar a satisfazer os padrões
e normas regionais de segurança, explosão de bombas, balística,
entrada forçada, amortecimento acústico e aplicações de
filtragem UV. Com proteção superior e fabricação consistente,
a película de PVB Saflex Incolor em vidro laminado é claramente
uma solução mais segura, como a seleção de vidro para seu
próximo projeto.

A Saflex Incolor, a coleção Vanceva® Earth Tones e a Vanceva®
Colors são películas baseadas na formulação convencional Saflex.
Por décadas, essas películas são colocadas em camadas umas
com as outras na produção de vidro laminado. A flexibilidade
de se colocar esses produtos em camadas até uma espessura
de película desejada ou para se obter uma cor específica pode
aumentar a capacidade do sistema de envidraçamento laminado
em muitas áreas de desempenho.

Benefícios do produto

Seja protegendo pessoas e propriedades da Mãe Natureza ou
de ameaças criadas pelo homem, as películas Saflex adicionam
proteção e segurança pós-quebra às aplicações de envidraçamento
laminado. Diferente do vidro monolítico, o envidraçamento
adequadamente projetado feito com películas Saflex reduz o risco
de cortes e perfurações por cacos de vidro, porque o vidro adere
à película após o impacto. Ao manter o vidro quebrado no lugar,
as películas fornecem proteção contra perigosos estilhaços de
vidro e ajudam a manter a integridade do sistema em caso
de quebra — protegendo a parte externa do edifício.

	Protege os pedestres e ocupantes do edifício contra
estilhaços de vidro após quebra acidental
	Proporciona segurança contra roubo ou entrada
forçada, proteção contra tiros e explosão de bomba
	Proporciona resistência severa a vendaval e impacto
de detritos
	Reduz a transmissão de som indesejado no ambiente
de um edifício ou entre paredes

Aplicações
Interior:	
divisórias, portas, janelas, claraboias, mobiliário,
corrimãos, prateleiras de varejo, pisos
Exterior:	portas, janelas, fachadas de vidro, revestimentos
de paredes e envidraçamento suspenso

Propriedades do desempenho Saflex Incolor
Dados técnicos

Físico

a

Propriedade

Método de teste

Unidades

Condições do teste

Película Saflex® Incolor

Calor específico

ASTM E1269

joules/kg • °C

50°C

1980

Gravidade específica

ASTM D792

g/cm

23°C

1,07

Dureza

ASTM D2240

Shore D

Cortado/empilhado a 12,5 mm

52
266

3

Alongamento na falha

ISO 527-3

%

23°C/50% UR
50 mm/min

Módulo de elasticidade de Youngb (E)

Calculado

MPa

20°C/3 s

42

Proporção de Poisson

ASTM D638

—

23°C/50% UR

0,5

Módulo armazenamento de cisalhamentob (G’)

Calculado

MPa

20°C/3 s

14

MPa

23°C/50% UR
50 mm/min

25

Mecânico

a

Térmico

Resistência à tração

ISO 527-3

Coeficiente de expansão térmicaa

ASTM D831

10–6/°C

30°–100°C

155

Condutividade, térmica, Ka

ASTM F433

W/m/(m2°C)

65°C

0,2

Névoa (Haze)

ASTM D1003

—

Incolor de 3 mm

<1

Índice de refração

ASTM D542

—

23°C

1,478

Solar e ópticoc

Índice de amarelecimento

ASTM E313

—

Incolor de 3 mm

<1

Transmitância solar

NFRC 300 | ISO 9050 | EN410

D65

Incolor de 3 mm

0,72

Transmissão visível

NFRC 300 | ISO 9050 | EN410

D65

Incolor de 3 mm

0,89

Filtragem de raios UV

Calculado

300–380 nm

Incolor de 3 mm

>99%

a Dados conforme medidos/calculados para a película de formulação Saflex Incolor RB nominal de 0,76 mm e que representam valores típicos; outras formulações podem diferir.
b Os valores adicionais para os módulos de cisalhamento e de Young estão disponíveis para temperaturas e durações selecionadas em www.saflex.com.
c Dados conforme medidos/calculados para laminado com vidro incolor de 3 mm/película/vidro incolor de 3 mm

Oferta de produtos Saflex Incolor
Produto

Espessura (mm)

Comprimentos (m)*

Larguras (cm)*

Forma

Cor

RB11

0,38

450–1500

100–322

Refrigerado intercalado

Transparente

RA41/RB41

0,76

247–790

80–322

Refrigerado intercalado

Transparente

RA61/RB61

1,14

167–134

160–322

Refrigerado intercalado

Transparente

RA71/RB71

1,52

125–400

100–322

Refrigerado intercalado

Transparente

*Intervalo de larguras e comprimentos disponíveis

Consulte seu representante Saflex quanto à disponibilidade na região em termos de largura, comprimento e forma.

Arquitetos e designers confiam na marca Saflex
Ao redor do mundo, quando suas maiores preocupações são desempenho
e segurança, arquitetos e projetistas sabem que podem confiar na marca Saflex.
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.

Sede da Empresa Eastman

P.O. Box 431
Kingsport, TN 37662-5280 U.S.A.
EUA e Canadá: 800-EASTMAN (800-327-8626)
Outros locais: +(1) 423-229-2000
www.eastman.com/locations

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.
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