Películas de PVB
coloridas Vanceva®
Oferecendo aos arquitetos uma paleta dinâmica
para envidraçamento decorativo
Milhares de possibilidades em cores

Tecnologia em cores

Produzindo um amplo espectro de cores e tons que são inatingíveis

Todos os filmes coloridos da marca Vanceva são produzidos com

utilizando-se apenas seleções de vidro que estão em estoque, a

pigmentos, e não corantes, estáveis à luz e ao calor que passaram

marca Vanceva® proporciona a arquitetos e designers uma maior

por testes rigorosos de durabilidade para garantir a resistência ao

liberdade criativa com vidro jamais vista anteriormente. Os filmes

desbotamento e estabilidade da cor a longo prazo. Na verdade, o

coloridos da marca Vanceva podem ser combinados para produzir

vidro laminado produzido com filmes coloridos da marca Vanceva

mais de duas mil opções de cores transparentes, translúcidas ou

proporciona proteção eficaz contra a prejudicial radiação UV, reduz

opacas ajudando a criar o tom e a intensidade desejados.

transmitância de energia solar e o acúmulo de calor. Os filmes
coloridos da marca Vanceva filtram até 99% da radiação UV até

Quando os filmes de PVB da marca Vanceva são combinados com

380 nm para ajudar a retardar o desbotamento de cores e a

vidro colorido ou refletivo, as possibilidades de design são quase

deterioração de tecidos e móveis.

ilimitadas. Nenhuma outra marca de PVB oferece um espectro de
cores tão completo para vidros laminados como a marca de cores
Vanceva by Saflex.

Benefícios adicionais do vidro laminado
Além do desempenho acústico comprovado, as películas de PVB

Usadas em fachadas, átrios, clarabóias, divisórias e salas de
conferência, os filmes de PVB coloridos da marca Vanceva
permitem os designs mais expressivos com tonalidades e
intensidades totalmente distintos.

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.
Fornecimento de resistência a roubos e entradas forçadas,
proteção balística e resistência a explosões de bombas.
Fornecimento de tecnologia resistente à furacões com
sistemas de envidraçamento laminado
Filtragem de mais de 99% de raios UV, controlando luz
visível e reduzindo o acúmulo de calor e estresse térmico.
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Crie seu próximo design de vidro on-line
No estúdio de cores on-line Vanceva, os arquitetos e designers
podem explorar as combinações ilimitadas de cores disponíveis
usando o sistema de cores Vanceva. Dentro do estúdio virtual, é
possível criar e visualizar possibilidades incríveis a partir de uma
ampla gama de cores. Em seguida, pode-se encomendar amostras
das criações de cores on-line para fazer testes de iluminação,
compartilhar com clientes e comparar a compatibilidade com
outros materiais do projeto.
Acesse o estúdio de cores Vanceva em www.vanceva.com para:
• Encomendar amostras enviadas diretamente para você
• Verificar a amostra de cor real antes de especificá-la para seu
projeto
• Acessar dados técnicos de seleções de cores
• Combinar suas cores Pantone ou RAL à combinação de cor
Vanceva equivalente
• Navegar pelo Vanceva Dream Book: uma coleção de projetos
de cores usando películas de cores da marca Vanceva

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.vanceva.com
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