PVB estrutural Saflex® DG
Laminado de alto desempenho projetado para resistência

O filme de PVB estrutural Saflex® DG é uma película resistente

Graças a rigidez da película Saflex DG®, os vidros laminados podem

e resiliente projetada especificamente para atuar como uma

suportar cargas uniformes maiores utilizando a mesma espessura

camada intermediária em aplicações onde maior rigidez do PVB

de vidro ou, a espessura do conjunto pode ser reduzida e ainda

e alta adesão do vidro são necessárias com relação aos filmes de

sim resistir a mesma carga. A película Saflex DG® é ideal para o

PVB padrão. O PVB Saflex DG fornece uma capacidade estrutural

uso em conjunto com o vidro comum ou vidro termo-endurecido,

superior quando comparada com filmes de PVB comuns. Em

proporcionando a oportunidade de projetar com menos distorção

sistemas adequadamente projetados, a película Saflex DG é capaz

óptica, reduzindo o risco de quebras espontâneas, permite que a

de manter vidros intactos em temperaturas altas e baixas, mesmo

capacidade de visualização através do vidro seja mantida mesmo

após impacto e sob carga. Além disso, é especialmente formulada

após a quebra e é uma grande aliada quando se projeta levando em

para fornecer resistência robusta à delaminação, excelente

consideração o stress térmico.

estabilidade de borda além de ser compatível com a maioria das
camadas reflexivas, baixo emissivas e de frita de cerâmica.

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.
Fornecimento de resistência a roubos e entradas forçadas,
proteção balística e resistência a explosões de bombas.

Aplicações específicas para o Saflex DG® incluem, aplicações
estruturais com a utilização de vidro, laminados com bordas
expostas, piso, escadas, guarda-corpos, tetos, sistemas de
envidraçamento tipo spider, cortinas de vidro (pele de vidro), tetos
de vidro inclinado e, essencialmente qualquer tipo de aplicação em
que seja necessário que o vidro permaneça intacto após a quebra.
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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.
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Propriedades físicas e mecânicas da Saflex® DG
Dados técnicos

Propriedade

Método de teste

Comprimento do rolo

Físicos

Térmico

Solar

Condições de teste

m

Calor específico

ASTM E1269

J/kg °C

Peso específico

ASTM D792

g/cm3

Espessura

Micrômetro

mm

Largura

Mecânicos

Unidades

Camada intermediária
Saflex® DG
Mínimo encomendado

28°–80°C

2248
1,08

Calibre nominal

cm

+0,05 mm (0,002 pol.)
–0,25 mm (0,001 pol.)
Mínimo encomendado

Shore D

Cortado/empilhado a 12,5
mm

JIS K6771

%

23ºC/50% UR

190

JIS K6771

kg/cm

23ºC/50% UR

330

Resistência à tração

ASTM D638

Mpa

23ºC/50% UR

213

Coeficiente de Poisson

ASTM D638

23ºC/50% UR

0,476

Coeficiente de expansão
térmica

ASTM D831

10–6/°C

–40° a 30°C

155

Condutividade térmica, K

ASTM F5930

W/m/(m2°C)

36°C

0,226

Emissividade

ASTM C1371

19,5°C

0,94

Transmitância solar

NFRC 300

D65

Vidro transparente de 2,1
mm

88%

Transmitância visível

NFRC 300

D65

Vidro transparente de 2,1
mm

89%

Blindagem UV

NFRC 300

280–380 nm

Vidro transparente de 2,1
mm

>99%

Dureza

ASTM D2240

Alongamento em falha
Resistência à tração

52

Nota: A alta adesão projetada pode tornar este produto inadequado para laminação com chapas finas de vidro comum quando usados como uma camada intermediária única quando for necessário resistência penetração.
Informações sobre o manuseio e o armazenamento seguros da Saflex DG podem ser encontradas na Folha de Dados de Segurança disponível na organização de vendas de camadas intermediárias avançadas ou em www.Eastman.com.

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, paraa 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
pretado 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
ÇÃO 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
has 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
ocê deve obter e analisar as informações de segurança de materiais disponíveis antes de manusear nossos produtos. Se quaisquer materiais mencionados não forem nossos
os produtos, devem-se
ar as precauções de higiene industrial e demais precauções de segur
segurança recomendadas pelos respectivos fabricantes
observar
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/structural
w.saflex.com/structural
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