INVETRO
O EVA PARA LAMINAÇÃO
DE VIDROS DA INVIBRA

E

ste catálogo apresenta aos laminadores e
futuros laminadores todas as possibilidades
da linha Invetro de EVA (Ethylene Vinyl Acetate) na aplicação desse produto na laminação de vidros planos.
A linha Invetro é importada e distribuída aos produtores nacionais de vidros laminados pela Invibra,
que atua há duas décadas no fornecimento desse
e outros insumos para os transformadores nacionais.
Especificamente na importação e distribuição do
EVA, a Invibra tem se destacado ao longo dos
anos, sendo hoje um dos maiores fornecedores de
película de EVA Film do Brasil, entregando esse insumo em todo o território nacional.

Nas páginas seguintes, você terá informações básicas sobre esse revolucionário produto que é utilizado há pouco mais de três décadas como substituto
ao centenário PVB na laminação de vidros, sendo
largamente utilizado em toda Europa.
Por sua qualidade e versatilidade, já conquistou a
preferência dos beneficiadores e também de usuários finais, por sua durabilidade e resistência.
Você encontrará neste catalogo também informações úteis para armazenamento, produção e possibilidades de comercialização, bem como respostas
às principais dúvidas sobre EVAs.
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SOBRE A LINHA INVETRO
No Brasil a linha EVA Invetro tem conquistado a
preferência dos beneficiadores, vidraceiros e instaladores por vários motivos. Como será possível
perceber nas páginas seguintes, a linha de produtos
Invetro atende com sobras às necessidades do mercado nacional.
Ela oferece opções tanto em produtos quanto em
espessuras variadas, desempenho e cores, indo do
extra transparente ao preto com total bloqueio da
passagem de luz, passando pelos foscos, brancos
e coloridos.

EVA INVETRO
SUPER CLEAR

A transparência do interlayer é uma característica fundamental em EVAs de qualidade.
A linha Invetro foi desenvolvida para laminadores experientes que buscam uma solução de
alto valor agregado, com um ciclo de produção
reduzido, trazendo uma excelente razão custo x
benefício.
A sua excelente transparência, elevada aderência e isolamento acústico são incomparáveis.

A linha Invetro oferece soluções com altíssimos níveis de transmissão de luz, incluindo aplicações onde a nitidez visual é essencial.
Essa transparência se mantém por vários anos, mesmo quando o vidro laminado é aplicado
em fachadas, em ambientes externos.
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EVA ACIDATTO
(OPACO)

A linha Invetro possui EVAs para as mais diversas aplicações e finalidades. Quando a privacidade é desejável a utilização de vidros adequados se faz necessária.
O EVA Acidatto, como o nome sugere, é um filme EVA que dá ao vidro um efeito brilhante e
semitransparente, semelhante aos vidros jateados e acidados, cobrindo a visibilidade total,
mas permitindo a visão de sombras e nuances
do lado oposto. (transmissão de luz 2%).

Mantém a privacidade do ambiente interno permitindo que as formas dos objetos sejam
vislumbradas.
Ele captura e difunde a luz para o ambiente, sem criar reflexos. É a solução perfeita para
todos os ambientes que exigem alta difusão de luz e luz agradável e difusa.
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EVAS COLORIDOS
Outras possibilidades do EVA estão na produção de vidros coloridos.
Totalmente transparentes, semitransparentes
ou capazes de bloquear totalmente a transmissão de luz para os ambientes internos.
A Invibra oferece EVAs em dezenas de cores,
incluindo o branco e o preto.

A Invibra optou por trabalhar com EVAs de qualidade, que podem ser utilizados tanto em
ambiente interno quanto externo, garantindo a qualidade independentemente do local de
aplicação.
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EVA FRESHNESS

DE CONTROLE/BLOQUEIO SOLAR
Freshness é um EVA de Controle/bloqueio solar. Mais eficientes do que no vidro transparente
Trata-se de um produto inovador que barra a monolítico e laminados com o filme transparente tradicional de EVA.
entrada de calor nos ambientes.
Isso acontece pela filtragem dos raios infravermelhos da luz invisível, que representa maior
parte do comprimento de onda da radiação solar.
Em outras palavras, o EVA Protetor Solar deixa
passar a maior parte da iluminação proveniente
do sol, mas impede que os ambientes internos
se transformem em verdadeiras estufas.
Trata-se de uma nova geração de filmes EVA de
alto desempenho que utiliza tecnologia de nanopartículas e foi projetada para proporcionar
propriedades de controle de calor solar no vidro
de segurança laminado.
Freshness pode substituir o vidro de baixa emissividade (Low-E) porque reduz a transmissão de calor com a vantagem de não ser um vidro delicado de se manipular.
Por fim, representa uma solução mais econômica do ponto de vista de processamento,
manuseio e compra e que apresenta também a vantagem estética do aspecto neutro e não
refletivo, que tem sido uma característica bastante apreciada pelos projetistas de edificações residenciais ou comerciais.
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EVA ESTRUTURAL
STRUCTURAL HARD

Para aplicações mais exigentes e arrojadas a
linha Invibra possui um EVA desenvolvido especialmente para suportar altas cargas e oferecer
rigidez extra às instalações.
Tal produto permite ainda que composições laminadas com vidros de espessuras reduzidas
(e consequentemente mais leves) possam apresentar a mesma resistência que composições
com vidros mais espessos.

Quando aplicado em guarda-corpos suportados unicamente pela base ou com somente dois
pontos de apoio é capaz de manter a composição laminada rígida no local de instalação,
cumprindo sua função de proteger pessoas contra quedas.

7

PRIVOLT
Vidro laminado especial que pode ser opacado Isso permite a passagem de luz por meio do
eletronicamente, oferecendo equilíbrio entre a vidro.
privacidade e a entrada de luz nos ambientes.
Trata-se de uma composição laminada de alta
tecnologia que permite, com o acionar de um
botão, transformar o vidro de cor branca translúcida em incolor. E, com um segundo toque,
transformá-lo novamente em vidro incolor, permitindo repetir esse processo indefinidamente.
O Privolt utiliza a laminação de dois vidros com
um filme de cristal líquido com os cristais espalhados e impedindo a visão do lado oporto.
Quando uma voltagem é aplicada, as moléculas se organizam em suas bordas, tornando-o
incolor.

BENEFÍCIOS DO VIDRO PRIVOLT
- Ao ser receber projeção, o vidro permite a visão, como em uma tela, da imagem projetada.
- Aplicações como: Salas de reunião, Divisórias, Banheiros, Restaurantes, Hospitais, etc.
- Facilidade de limpeza, manutenção e higienização.
- Permite a utilização racional dos espaços e a criação de ambientes tecnológicos.
- Pode ser desenvolvido tanto para voltagens de 110V quanto de 220V.
A Invibra fornece os vidros já prontos e montados atendendo a características de projetos.
E no tamanho final em que irá ser utilizado.
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APLICAÇÕES DOS LAMINADOS COM EVA
Os vidros laminados com EVA podem ser instalados em aplicações internas e externas, incluindo
algumas para as quais somente o vidro laminado pode ser utilizado, conforme normas técnicas
da ABNT. Conheça algumas delas:

ARQUITETURA
Vidros em fachadas e janelas oferecem segurança contra invasões ou quedas e ainda são capazes de filtrar mais de 90% dos raios infravermelhos,
que causam desbotamento em tecidos e madeiras.

COBERTURAS
Vidros laminados podem ser aplicados em coberturas envidraçadas, oferecendo segurança aos usuários.

GUARDA-CORPOS
Vidros laminados e também vidros temperados de laminados são ideais para
guarda-corpos de vidros, mesmo os instalados em ambientes externos.

VIDROS ANTIVANDALISMO
Ao serem aplicado em lojas com valores, joalherias, casas de câmbio e salas
de pânico, retardam a invasão de agressores.
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PISOS DE VIDRO
Vidros multilaminados são oferecem segurança em pisos de vidro, evitando
quedas em caso de quebras.

MULTILAMINADOS
Assim como no caso dos pisos, degraus de vidro podem ser utilizados por
designers e decoradores arrojados. Para oferecer segurança aos usuários
eles devem ser multilaminados.

VIDROS COM TECIDOS
Tecidos podem ser instalados entre vidros, juntamente com a camada de
PVB, permitindo a criação de peças únicas e belas.

ESPELHOS LAMINADOS
Com a laminação com EVA os espelhos tornam-se mais seguros, evitando
ferimentos. São ideais para academias, salas de aula de dança e são os únicos que podem ser aplicados em tetos.

VISORES DE PISCINAS
Valorizam imóveis e embelezam qualquer instalação. Podendo ser associadas a iluminação especial.
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ORIENTAÇÕES INDICATIVAS NA LAMINAÇÃO
Abaixo apresentamos tabela indicativa para processamento contendo requisitos
mínimos – espessura do interlayer.

TIPO DE VIDRO

COMPOSIÇÃO

ESPESSURA EVA

3+3

0,38

4+4

0,38

5+5

0,38

6+6

0,76

8+8

0,76

10+10

1.14

12+12

1.52

15+15

1.52

19+19

1.52

TIPO DE VIDRO:
TEMPERADO

ESPESSURA EVA
ATÉ 1,5M²

ACIMA DE
1,5M²

4+4

1,52

1,52

5+5

1,52

1,52

6+6

1,14

1,52

8+8

1,14

1,52

10+10

1,14

1,52

12+12

1,52

1.52

15+15

1,52

1.52

19+19

1,52

1.52

FLOAT
STANDARD

Essa tabela tem caráter meramente ilustrativo.
A qualidade e planicidade do vidro temperado influenciam
diretamente na quantidade de EVA a ser utilizado.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
EMBALAGEM/ ARMAZENAGEM E VALIDADE
Os EVAs Invetro são embalados em rolos, que são envolvidos e protegidos em sacos plásticos
utilizando processo de vácuo. Após esse processo, os rolos são acondicionados em caixas de
papelão seladas. Abaixo apresentamos algumas instruções importantes:

Antes do uso, o produto deve ser mantido
e armazenado na embalagem original.

Após a abertura, utilizar o produto o quanto antes e mantenha o restante do material
dentro da embalagem original, acondicionado da melhor forma possível.

Os rolos do filme de EVA Invetro possuem
número de lote de fabricação individualizado. Essa informação encontra-se afixada
tanto na parte externa da caixa quanto na
parte interna, na embalagem plástica.

Evite empilhar os rolos, mantenha a temperatura entre 5℃ e 30℃. O produto não
deve ser exposto a água.

A umidade relativa do ar não deve ser
maior que 60%.

Deve ser evitada a exposição direta aos
raios solares e o produto deve ser mantido
a distância de fontes de calor e poeira.

Evite que o EVA Invetro tenha contato com
água, óleo ou outros solventes. Mantenha o ambiente de armazenagem limpo e
organizado garantindo que o EVA não será
afetado pela absorção de poeira.

Mantidas estas condições, o
produto tem validade de 180 dias.

PROCEDIMENTOS DE LAMINAÇÃO
E APLICAÇÃO DO PRODUTO FINAL
Assim como outros tipos de intercaladores (interlayers) o EVA Invetro é utilizado na produção de
vidros laminados em ambiente industrial. As características básicas, os procedimentos essenciais
e exigências que garantem a qualidade final do vidro laminado são normatizados pela norma técnica da ABNT: NBR 14697.
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE
LAMINAÇÃO COM EVA
PROBLEMA

Bolhas ou falta
de EVA.

Bolhas ou falta
Baixa adesão do
EVA ou infiltração
nas bordas.

Baixa transparência

Aspecto amarelado

POSSÍVEL RAZÃO

SOLUÇÃO

Falta de pressão no vácuo, vazamento na
bolsa.

Troque ou repare as bolsas de silicone ou gavetas de vácuo para
que o sistema funcione corretamente.

Falta de tempo de vácuo.

Aumente o tempo de vácuo de acordo com o processo de produção.

EVA molhado/úmido.

Diminua a umidade do local de
armazenagem.

EVA contaminado.

Mantenha o EVA limpo, não use EVA contaminado por óleo, poeira ou outras substâncias químicas.

Vidro retirado do forno com a temperatura
inadequada – acima da faixa de 60-70. ℃

Aumente o tempo de vácuo até que a temperatura da superfície
do vidro esteja menor que 60.

Aumento de temperatura muito rápido.

Reduza a velocidade no aquecimento do primeiro estágio.

Temperatura de processamento inadequada
(muito alta)

Controle melhor a temperatura do forno baseado no tamanho do
vidro que será laminado.

Baixa temperatura no aquecimento ou no
estágio constante.

Ajuste a temperatura do aquecimento e o tempo de temperatura
constante de acordo com o processo de fabricação.

Superfície do vidro não foi limpa adequadamente

Limpe o vidro e esteja seguro que a superfície do mesma esteja
limpa, seca e sem contaminação com óleo, gordura o poeira.

Umidade do ambiente elevada.

Seque o vidro.

EVA contaminado por óleo/ gordura ou substâncias químicas como álcool por exemplo.

Troque o EVA, descartando o produto contaminado.

EVA sem condições de uso

Esteja Seguro que o ambiente de armazenamento é adequado.
Uma vez aberto o invólucro, use o necessário e feche novamente em seguida. Caso o EVA esteja armazenado por um longo
período, faça uma pequena amostra para se assegurar que a
capacidade de aderência não foi comprometida.

EVA seriamente afetado pela umidade.

O filme deve ser armazenado em local seco e com temperatura
ambiente controlada – temperatura ideal é entre 25°C e 30°C.

A temperatura do vidro não alcança a temperatura requerida pelo processo ou o tempo de
aquecimento não é suficiente.

Tenha um bom controle de temperatura, notadamente da face
do vidro. De acordo com as especificações do produto, ajuste o
equipamento adequadamente.

Temperatura de aquecimento é irregular.

Descubra a razão porque a temperatura do vidro é irregular e
corrija de forma que a mesma atinja os parâmetros necessários.

Problema na formulação do produto.

Entre em contato conosco, substitua de imediato o EVA por outro
pertencente a um novo lote.

Alta umidade e temperatura no ambiente de
armazenagem.

Adeque o ambiente de armazenagem, melhore os recursos para
desumidificar e ventilar o ambiente. equipamento.

EVA armazenado por longo tempo.

Não use EVA for a da data de validade.
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27 3332-5999
Rua Henrique Novaes, 76 | S/ 305
Centro | Vitória/ES
comercial@invibra.com.br | www.invibra.com.br

