PVB de controle
acústico Saflex® QS
Reduz os ruídos percebidos em até 50%

As tendências de design moderno enfatizam cada vez mais o

Os sistemas de janelas que utilizam o PVB Saflex QS podem

uso do vidro em exteriores e interiores dos edifícios, enquanto

apresentar uma redução de até 10 dB na frequência

seus proprietários e ocupantes exigem o mais alto nível de

“transparente”, o que equivale a uma redução de 50% no som

conforto ambiental. Nesse quesito, a transmissão de som

percebido. Além disso, essa película de PVB oferece aumento no

nesses espaços geralmente ocorre através do elemento mais

desempenho de controle acústico sem aumentar a espessura geral

fraco — normalmente, a janela fabricada com vidro comum.

ou o espaço de ar do vidro para a mesma configuração. Pesando
aproximadamente 11% menos que vidro temperado da mesma

Em resposta a essa demanda, os arquitetos e designers

espessura, o vidro laminado feito com a película de PVB Saflex QS

devem considerar a proteção contra níveis crescentes

proporciona desempenho de STC mais alto enquanto economiza

de ruído ao especificar materiais de envidraçamento

peso e, consequentemente, custos de construção.

para estruturas novas e reformadas.
O desempenho comprovado de redução de ruídos
da película de controle acústico Saflex® oferece a
arquitetos e designers uma alternativa clara e atraente
para lidar com essas demandas complexas.

Ampliando as fronteiras do envidraçamento
acústico

Benefícios adicionais do vidro laminado
Além do desempenho acústico comprovado, as películas de PVB
Saflex proporcionam todos os outros benefícios inerentes ao vidro
laminado, incluindo:
Proteção dos ocupantes do prédio e pedestres contra
impacto, quebra ou queda acidental do vidro.

Enquanto as películas de PVB padrão Saflex já apresentam uma
redução de ruído eficaz em comparação ao vidro comum, a

Fornecimento de resistência a roubos e entradas forçadas,

película de controle acústico Saflex QS é a solução para arquitetos

proteção balística e resistência a explosões de bombas.

especificando sistemas de envidraçamento que exigem níveis mais
altos de conforto acústico. É um sistema avançado de três camadas
projetado para desacoplar e difundir as ondas sonoras para melhorar
o desempenho da redução de som.
Esse sistema com patente pendente visa os sons na faixa de 1000 a
3000 Hz que é a faixa de “transparência de ruído” que permite que

Fornecimento de tecnologia resistente à furacões com
sistemas de envidraçamento laminados.
Filtragem de mais de 99% de raios UV, controlando a luz
visível e reduzindo o acúmulo de calor e estresse térmico.

os sons mais irritantes penetrem nas janelas.
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55 Sound Transmission L oss at 20 C
Perda
de transmissão de som
o

1/8- Saflex® 0.030-1/8

1/4
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1/8- Tecnologia SilentGlass Saflex 0.030-1/8

1/4

35

30

1/4- Saflex 0.030-1/4

1/2

37

33

1/4- Tecnologia SilentGlass Saflex 0.030-1/4

1/2

39

34

1/4 [1/2 câmara de ar] 1/8- Saflex 0.030-1/8

1

41

34

1/4 [1/2 câmara de ar] 1/8- Tecnologia Saflex SilentGlass 0.030-1/8

1

42

33

Unidades simples laminadas

Unidades de vidro insulado laminado

30
25

4000

29

1/4

2500

32

Unidades monolíticas

35

1600

1/4

OITC

40

1000

STC

Configuração da amostra (polegadas)

*

45

630

Espessura
geral
(polegadas)

50

400

As configurações comuns de vidro laminado com a película acústica da Tecnologia
SilentGlass Saflex™ baseadas em testes conduzidos em laboratórios são mostradas abaixo.

Perda de transmissão (dB)

Desempenho acústico

Linha: 15;98;103

⅓ da frequência banda de oitava (Hz)
Laminate:
Laminado: Saflex®
Saflex® SilentGlass Technology

1/4 [1/2 câmara de ar] 1/4- Saflex 0.030-1/4

11/4

41

35

1/4 [1/2 câmara de ar] 1/4- Tecnologia SilentGlass 0.030-1/4

11/4
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40

1/8- Saflex 0.030-1/8 [1/2 câmara de ar] 1/8- Saflex 0.030-1/8

1

40

33

1/8- Saflex SGT 0.030-1/8 [1/2 câmara de ar] 1/8 -Saflex SGT 0.030-1/8

1

42

33

Laminado: Saflex®
PVB padrão Saflex
Laminate:
Monolitico ; STC 32
Monolithic
Tabela 1: Valores selecionados de avaliações de classe de transmissão para diversas configurações
Notas: Espessura nominal: 6 mm (1/4in); Medida: ASTM E 90; Calculada ASTM E 413 & E 1332

Unidades de vidro insulado com dois vidros laminados

*Valores apenas para vidro. Números de perda de transmissão de frequência e simples serão alterados com
variáveis como ancoragem de bordas, tamanho, temperatura, tipo de estrutura e infiltração de ar dos sistemas
de janela. Os valores STC e OITC são fornecidos a partir de amostras de vidro mantidas no devido local com
selante flexível; tamanho nominal do vidro: 3 x 6 pés (91,4 x 182,8 cm); temperatura de teste nominal: 70°F
(21°C).

Arquitetos e designers confiam na marca Saflex®
Ao redor do mundo, arquitetos e designers confiam na marca Saflex
quando desempenho e segurança são suas principais preocupações.
O motivo de sua confiança é simples. Não importa quais sejam as
especificações ou objetivos de desempenho, a tecnologia da película
de PVB da marca Saflex fornece um desempenho avançado para os
sistemas de envidraçamento utilizados nas aplicações mais exigentes.

Embora as informações e recomendações aqui contidas sejam apresentadas em boa-fé, a Eastman Chemical Company e sua subsidiária integral Solutia Inc. não fazem nenhuma declaração ou
oferecem qualquer garantia quanto à sua integralidade ou exatidão. Você deve determinar individualmente sua adequação e integralidade, para sua própria utilização, para proteção do meio
ambiente e da saúde e segurança de seus funcionários e clientes de seus produtos. Nada contido no presente documento deve ser interpretado como recomendação para utilizar qualquer produto,
processo, equipamento ou formulação em conflito com qualquer patente, e não fazemos nenhuma declaração nem oferecemos nenhuma garantia, expressa ou implícita, de que sua utilização não
infrinja alguma patente. NENHUMA DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA OU DE QUALQUER OUTRA
NATUREZA É FEITA OU OFERECIDA NESTE DOCUMENTO COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES OU AO PRODUTO AO QUAL AS INFORMAÇÕES SE REFEREM, E NADA NO PRESENTE DOCUMENTO
REPRESENTA RENÚNCIA DE QUAISQUER CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR.
As Folhas de Dados de Segurança contendo as precauções de segurança que devem ser observadas durante o manuseio e o armazenamento de nossos produtos estão disponíveis on-line ou mediante
solicitação. Você deve obter e analisar as informações de segurança de materiais disponíveis antes de manusear nossos produtos. Se quaisquer materiais mencionados não forem nossos produtos, devem-se
observar as precauções de higiene industrial e demais precauções de segurança recomendadas pelos respectivos fabricantes.
© 2014 Eastman Chemical Company. Eastman, Saflex e The results of insight são marcas comerciais da Eastman Chemical Company ou uma de suas subsidiárias integrais.
O símbolo ® usado aqui incida o status de marca comercial registrada nos EUA. As marcas mencionadas aqui também podem ser registradas internacionalmente.

www.saflex.com/acoustic
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