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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

I - GENERALIDADES 
 
1.1 DESCRIÇÃO DE PRODUTO 

SGG COOL-LITE SKN / XTREME são capas de controlo solar. A capa de elevada 

selectividade obtidas por depósito catódico sob vácuo de vários metais nobres 

sobre o vidro. Esta capa metálica de controlo solar oferece uma elevada 

performance de protecção solar (baixo factor solar) e isolamento térmico 

reforçado reflectindo o calor da radiação infravermelha de grande comprimento 

de onda de volta ao interior do edifício, reduzindo a quantidade de calor perdido. 

SGG COOL-LITE SKN II / XTREME II têm sempre de ser montados em vidro duplo 

com a capa na face 2, face virada para a camara. 

 

Dependendo do tipo de produto que se coloque são possíveis características 

distintas de isolamento. Se desejar mais informação técnica, consulte a nossa 

página da web (www.saint-gobain-glass.com) ou solicite os nossos catálogos 

específicos. 

 

Os produtos tratados neste guía de transformação são produtos não 

temperáveis. Actualmente a gama contempla produtos “a temperar” - SGG COOL-

LITE SKN II e SGG COOL-LITE XTREME II. Solicite o guia de transformação 

correspondente a esta família de produtos. 

 

 

Os produtos com capa recozida SGG COOL-LITE SKN / XTREME foram 

desenvolvidos para poderem ser combinados com os respectivos produtos com 

capa a temperar ou termo endurecer SGG COOL-LITE SKN II / XTREME II. No 

entanto, como são produtos diferentes recomendamos a observação de 

protótipos (mock-ups) antes da mistura de ambos na mesma fachada. 

 

SGG COOL-LITE SKN II com SGG COOL-LITE SKN. 

SGG COOL-LITE XTREME II com SGG COOL-LITE XTREME. 

 

 

 

 

 
SGG COOL-LITE SKN / XTREME 

são produtos recozidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprem os requisitos da 
CLASSE C definidos nas normas 

da União Europeia  
EN 1096-1 e EN 1096-2 

 

http://www.saint-gobain-glass.com/
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SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

1.2 ESPESSURAS E DIMENSÕES 

 

1.2.1 Espessuras e Dimensões. 

SGG COOL-LITE SKN está disponível em espessuras e dimensões standard.  

As dimensões e espessuras de SGG COOL-LITE XTREME são o standard. 

 

1.2.2 Recomendações para espessuras do vidro. 

 Os cálculos e as recomendações são as mesmas que para as chapas de 

vidro convencionais (recozidas, temperadas, laminadas…) montadas em 

vidro duplo. 

 Deve-se cumprir a legislação nacional em vigor.  

 

 

 

1.3 MARCAÇÃO CE  

As  capas  SGG COOL-LITE SKN / XTREME  cumprem  com  a  norma  europeia        

EN 1096-4 em vigor, que diz respeito aos vidros de capas. Estes produtos 

requerem marcação CE. 

Os documentos de marcação CE de cada produto, estão disponíveis no site: 

www.saint-gobain-glass.com/ce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os documentos de marcação CE 

estão disponíveis em: 

www.saint-gobain-

glass.com/ce 

 

http://www.saint-gobain-glass.com/ce
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

1.4 CRITERIOS DE QUALIDADE PARA VIDROS DE CAPAS 

 

1.4.1 Definição do aspecto dos defeitos.  

As seguintes definições tem como base a norma EN1096-1: 

 Defeito da uniformidade: ligeira variação visível da cor, em reflexo ou 

transmissão, num vidro ou entre vidros diferentes. 

 Mancha: defeito na capa maior do que um defeito pontual, 

normalmente de forma irregular, parcialmente com estrutura 

manchada. 

 Defeito pontual: perturbação pontual da transparência visual quando se 

olha através do vidro e do factor de reflexão visual quando se olha para 

o vidro. As projecções, falhas e riscos são os tipos de defeitos pontuais 

 Ponto: defeito que normalmente se vê mais escuro que o resto do vidro, 

visto em transmissão. 

 Pinhole: ausência parcial ou total da capa. Nota-se normalmente em 

relação à capa, quando visto em transmissão.  

 Riscos: tipos diferentes de traços, cuja visibilidade depende do 

comprimento, da profundidade, da largura, da posição e da sua 

disposição. 

 Incrustações: acumulação de defeitos muito pequenos que dá a 

impressão de uma mancha. 

 

1.4.2 Condições de observação 

As condições de observação são dadas pela norma EN 1096-1. Os detalhes estão 

referenciados na mesma. 

 

1.4.2.1 Critérios de aceitação de defeitos de vidro de capa  

Sem acordo prévio entre ambas as partes, será aplicada a norma EN 1096-1. 

 

 

  

Qualquer vidro de capa, 

inclusive as mais neutras como 

SGG COOL-LITE SKN / XTREME, 

podem mostrar ligeiras 

variações de aspecto quando se 

observa em reflexão. Este é um 

dos aspectos intrínseco dos 

produtos e só é visível à 

distância, angulo de observação, 

diferença de níveis de 

iluminação interior e exterior do 

edifício e tipo de objectos 

reflectidos na fachada. 
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

 

1.5 POSIÇÃO DA CAPA E IDENTIFICAÇÃO DA FACE TRATADA 

1.5.1 Posição da capa 

Os vidros com capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME devem sempre ser montados 

em vidro duplo. A capa deve ser desbordeada (ver figura). 

A capa é sempre montada em face 2 da unidade de vidro duplo, nunca na face 1,3 

ou 4. 

Antes de montado em vidro duplo, é necessário desbordear em todo o perímetro 

da selagem 

 

 

 

1.5.2 Vidro laminado 

A capa não deve estar em contacto com a película de PVB. 

O vidro laminado deve, então, ser montado em vidro duplo, com a capa 

orientada para dentro da câmara, 

 

1.5.3 Identificação da face revestida 

Os vidros com capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME apresentam uma ligeira 

diferença na reflexão relativamente ao vidro float incolor. Ela pode ser verificada 

visualmente com uma fonte de luz, como a chama de um isqueiro ou utilizando 

um detector de capas (teste de alta resistência “ohmica”. De referir que, a 

detecção de capa com o detector pode provocar uma degradação da capa. O 

detector deve ser usado apenas na periferia do vidro. 

  

 

SGG COOL-LITE SKN e  

SGG COOL-LITE XTREME devem 

sempre montar-se em vidro 

duplo com a capa em face 2  
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

 

1.6 TENSÕES DE ORIGEM TÉRMICA 

 

As propriedades espectrofotométricas das capas SGG COOL-LITE SKN / XTREME 

mostram uma absorção de energia solar, que pode causar tensões térmicas no 

vidro. Muitas vezes essas tensões são superiores ao valor critica que podem 

causar a rotura térmica do vidro recozido. Devem ser tomadas em consideração 

as diferenças de temperatura sobre o vidro, por exemplo, na periferia do vidro 

que está dentro do caixilho em relação ao centro deste, áreas sombreadas, a 

presença de persianas ou cortinas e quando usado em janelas de correr. Em cada 

caso, a possibilidade de tensões térmicas superiores terão de ser tidas em conta. 

 Recomendamos que se tome as máximas precauções na manipulação, 

no transporte e a instalar as unidades de vidro com o fim de evitar danos 

nos cantos das unidades já que isso reduz consideravelmente a sua 

resistência. 

 A tempera pode evitar as roturas de origem térmica, para isso deverá 

usar as versões a temperar dos produtos, SGG COOL-LITE XTREME II /  

SGG COOL-LITE SKN II. Consulte o nosso departamento técnico. Não serão 

admitidas reclamações de rotura de origem térmica de aplicações das 

quais não existiu consulta ao nosso departamento técnico. A Saint-

Gobain recomenda  que todos os vidros temperados sejam submentidos 

ao Heat Soak Test (HST) a fim de reduzir a rotura por inclusão de 

Sulfureto de Níquel(NiS). 

 Em algumas ocasiões, poderá ser necessário temperar o  SGG  COOL-LITE 

XTREME II e o SGG COOL-LITE SKN II para cumprir com a legislação em 

vigor. 

 A Saint-Gobain recomenda a realização de arestas polidas maquina em 

todos os vidros para reduzir o risco de rotura por tensões de origem 

térmica (choque térmico). As arestas devem ser uniformes e garantir a 

eliminação das microfissuras do corte. 

 

 
 
 
 

La rotura térmica puede 
prevenirse usando los productos 

con capas templadas  
SGG COOL-LITE SKN II y    

SGG COOL-LITE XTREME II 
 
 
 
 
 

Para proyectos con  
SGG COOL-LITE SKN II / XTREME II 

aconsejamos realizar el  
“heat-soak” test del vidrio 
templado, de acuerdo a la 

normativa Europea Estándar  
EN 14179 (Ver apartado 3.8.) 

 
El objetivo del “heat-soak” test 

es reducir el riesgo de rotura 
debida a la posible presencia de 

una inclusión de sulfuro de 
níquel 

 

A têmpera pode evitar roturas 

de origem térmica, para isso 

deve utilizar as versões “a 

temperar”  

SGG COOL-LITE XTREME II e 

SGG COOL-LITE SKN II 

 

 

Em projectos com SGG COOL-LITE 

SKN II / XTREME II 

aconselhanmos a realização do 

Heat Soak Test nos vidros 

temperados, de acordo com a 

Norma Europeia EN 14179 (ver 

ponto 3.8) 

O objectivo deste teste é a 

redução de risco por rotura pela 

presença de sulfureto de níquel 
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

II - TRANSPORTE, RECEPÇÃO, ARMAZENAMENTO E 

MANIPULAÇÃO 

 

2.1  TRANSPORTE 

 

 O vidro de capa é geralmente transportado em lotes de 2,5 toneladas 

com a dimensão de 6000 mm x 3210 mm (PLF). 

 As chapas de vidro devem ser transportadas na vertical (com um angulo 

de 3 a 7 graus). 

 As chapas de vidro de capa são embaladas com a capa para o interior do 

lote, salvo solicitação contrária por parte do cliente. 

 As chapas de vidro de capas nunca devem ter contacto directo entre 

elas: 

- as chapas de vidro PLF são sempre separadas por pó (por exemplo: 

lucite, separol …); 

- em cada lote de PLF, é colocada uma chapa de SGG PLANILUX (vidro 

float incolor) em primeiro para proteger a capa do primeiro vidro de 

capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME. 

  Os lotes e o seu conteúdo devem ser protegidos da água. 

 O fabricante irá decidir sobre o tipo de embalagem. O vidro de capa SGG 

COOL-LITE SKN / XTREME entregue in-loader pode ser selado com fita 

adesiva para assegurar protecção contra a humidade, mas também pode 

ser entregue sem lacre. 

Para os tipos de embalagem, Saint-Gobain Glass garante tempos de 

armazenagem diferentes ( ver condições descritas em 2.3.2.). 

 O vidro selado deve permanecer fechado até ao produto ser usado na 

fábrica de transformação.  

 Durante o transporte, choques repetidos e violentos devem ser evitados. 

 Quando a manipulação é feita por balancim, devem ser tomadas 

medidas necessárias para não danificar o lote de vidro. 
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

 

2.2  RECEPÇÃO  

É necessário ter atenção quanto à orientação da capa - ela pode ser tanto na face 

interior, como na face exterior se for pedido nesse sentido. As etiquetas nunca 

devem ser coladas sobre a capa. 

 Cada lote deve ser aberto com cuidado para não danificar o vidro ou a 

capa (contactos, riscos, etc.). 

 Cada entrega é identificada com uma etiqueta com as seguintes 

informações: 

- Nome do produto 

- Marcação CE  

- Dimensões e espessuras 

- Nº de chapas 

- Peso liquido 

- Data e hora da produção da capa 

- Código de barras e número de lote de vidro de capa 

- Código de barras da chapa de suporte de vidro incolor. 

- Informação de marcação CE: além do símbolo CE, endereço do site e 

o código do produto CE são mencionados. Ao passar em www.saint-

gobain-glass.com/ce e digitar o código do produto e a data de produção, 

pode-se aceder à declaração de desempenho e características 

relacionadas com o documento (CPIP Produto 

 Antes da transformação, as chapas de vidro devem ser inspeccionadas 

de acordo com as especificações definidas no 1.4. qualquer possível 

defeito na capa deve ser imediatamente comunicado ao fornecedor, 

acompanhada com os dados mencionados na etiqueta de identificação. 

 Nenhuma reclamação pode ser aceite por danos causados durante ou 

após a transformação. Portanto, o fabricante da unidade de vidro duplo 

deve garantir que o processo é adaptado para o vidro de cpa macia e 

que o seu controle de qualidade é apropriado para detectar quaisquer 

problemas de qualidade o mais cedo possível (ver 3.8 “ Controlos de 

qualidade de processamento”). 

Em caso de reclamação, serão solicitadas amostras. 

 

 

 
 

As chapas de vidro não devem 
estar em contacto umas com as 

outras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetas e adesivos nunca 
devem estar colados do lado da 

capa 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saint-gobain-glass.com/ce
http://www.saint-gobain-glass.com/ce
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

2.3  ARMAZENAMENTO 

 

2.3.1 Geral 

Todos os produtos de vidro vão ficar manchados se eles forem armazenados em 

condições de humidade, a irização tem a aparência de um “arco-iris” ou capa 

branca leitosa sobre a superfície do vidro, e é especialmente visível no vidro de 

capa. 

As chapas de vidro SGG COOL-LITE SKN / XTREME têm de ser armazenadas na 

vertical (com 3 a 7 graus), nas seguintes condições: 

• Em armazém, seco e bem ventilado, para evitar a condensação na 

superfície; 

• Protegido da chuva e da água (por exemplo, eventuais infiltrações do 

telhado devem ser rectificadas); 

• Nunca no exterior ou ao ar livre, mesmo sob alpendres ou coberturas; 

• Protegido de fortes variações de temperatura e taxas de humidade 

elevada (armazenamento dos vidros de capas longe das portas para o 

exterior). 

Para evitar condensações sobre a superfície de vidro exposta e no interior do lote 

de vidro, deve ser assegurado que o interior do lote esta a uma temperatura 

semelhante à do ambiente antes de abrir a embalagem fechada.  

 

2.3.2 Tempo de armazenamento 

• O tempo de armazenamento de um lote não selado é de dois meses. O 

vidro deve ser processado dentro de dois meses a contar da data de 

recepção do vidro. 

• Os lotes selados têm garantia anti corrosão de seis meses a contar da 

recepção. 

Em ambos os casos, as condições de armazenamento devem ser rigorosamente 

respeitados, conforme descrito no 2.3.1. 

 Depois da abertura de um lote selado, a duração máxima de 

conservação é de 2 meses (dependendo da duração de tempo desde a 

recepção – por exemplo, se um lote foi recebido 5 meses antes, resta-lhe 

apenas 1 mês de conservação). Por isso, é muito importante anotar a 

data da primeira recepção dos lotes. A data de abertura do lote selado. 

O sistema “first-in-first out” deve ser adoptado. 
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

 No caso de um lote ser aberto a capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME 

exposta, este deve sempre ser coberto com uma chapa de vidro float 

incolor, para proteger a capa. 

 Quando uma chapa de vidro da capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME é 

retirada do lote, deve ser transformada para ser montada em vidro 

duplo, o mais rapidamente possível. 

 

2.4  MANIPULAÇÃO 

 SGG COOL-LITE SKN / XTREME deve ser manipulado com luvas secas, 

limpas e macias. 

 Se não for possível evitar a manipulação com ventosas do lado da capa, é 

necessário certificar se as mesmas não têm silicone e se estão limpas; 

produtos de limpeza podem ser utilizados para limpar as ventosas. Um 

pedaço de papel intercalar (fino, suave e permeável ao ar e não acido) 

ou uma manga adaptada às ventosas pode ser utilizado, entre a ventosa 

e a superfície com capa, mas é necessário verificar que o nível de 

aspiração é suficiente para manipular os vidros em total segurança 

(sobretudo se os vidros forem espessos e pesados). 

 Descolar o vidro e desviar o bordo do vidro seguinte antes de o levantar 

do lote. Qualquer contacto da capa com o vidro seguinte deve ser 

evitado. 

 Desmontar o lote com processo automatizado ou com a possibilidade de 

utilização de pinça, neste caso a zona de apoio deve ser reduzida ao 

mínimo sendo depois eliminada no corte. 

 Em caso de dúvida, a posição da capa deve ser verificada (ver 1.5.3.). 

Não colocar a capa em contacto com superfícies rugosas ou objectos 

duros.  

 Não colocar a chapa de vidro em posição horizontal, com a capa na 

superfície de apoio. 

 A capa não deve ser limpa com luvas, papel etc. 

 
 
 
 
 

A vida útil de um lote não selado 

é de 2 meses 

 

 

Os lotes selados garantem uma 

protecção à corrosão de 6 

meses desde a sua recepção. 

Uma vez aberto, o lote tem uma 

esperança de vida de 2 meses 
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Guia transformação Vidro de Capa de Controlo Solar 

SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

III – TRANSFORMAÇÃO DE SGG COOL-LITE SKN E XTREME 
 

3.1  MANIPULAÇÃO NA LINHA DE PRODUÇÃO  

 Tenha em conta as recomendações do ponto 2.4. 

 Assegurar, tanto quanto possível que a capa não entra em contacto com 

os rolos da guia na linha, a capa deve estar virada para o operador 

quando este está na linha de transformação 

 Instrumentos de elevação e movimentação, ferramentas e ventosas 

devem estar limpas e sem silicone para não deixar marcas na capa, os 

mesmos devem ser limpos sempre que necessário.  

 Usar luvas secas, limpas e adequadas para a manipulação manual dos 

vidros. 

 A capa deve ser protegida de qualquer contacto com substâncias 

gordurosas 

 

3.2  CORTE DO VIDRO 

O vidro de capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME é cortado da mesma forma que um 

vidro float incolor contudo a capa é susceptível de ser danificada durante os 

processos de corte e desbordagem.  

As seguintes recomendações devem ser respeitados: 

 Qualquer irregularidade ou danos das arestas dos produtos do vidro de 

capa deve ser evitado, pois aumenta o risco de rotura térmica durante o 

processo de têmpera. 

 Posicionar o vidro sobre a mesa de corte com a capa voltada para cima, 

de modo a evitar danifica-la com os detritos de vidro ou pó residual 

sobre a mesa de corte 

 Os vidros SGG COOL-LITE SKN / XTREME devem ser cortados utilizando 

um óleo leve, volátil (por exemplo ACECUT 5250 / ACECUT 5503). Este 

óleo de corte pode ser utilizado para todos os outros tipos de vidro. 

 Não use óleo de corte normal. 

 Não diluir ou misturar o óleo de corte. 

 Evite o excesso de óleo de corte para que o mesmo não se espalhe por 

mais de 1cm do bordo. 

SGG COOL-LITE SKN e  

SGG COOL-LITE XTREME devem 

ser manipulados com luvas 

limpas secas e suaves 
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SGG COOL-LITE SKN 

SGG COOL-LITE XTREME 

 Os gabaris podem ser utilizados, mas com grande cuidado para não 

riscar a capa. Uma protecção suave (tecido ou feltro) deve ser colocada 

debaixo do gabaris. 

 Pedaços pequenos de vidro na superfície não devem ser retirados com a 

mão, mas soprados com ar seco e livre de óleo. 

 Quando os volumes cortados são empilhados antes da próxima 

transformação, separar os vidros por: 

 - Pastilhas de cortiça especiais (recomendado) 

 - Intercalar de papel  

 - Pastilhas de espuma 

 - Tiras de papelão ondulado. 

 A Saint-Gobain recomenda a realização de arestas polidas de maquina 

em todos os vidros para reduzir o risco de rotura por tensões de origem 

térmicas (choque térmico). As arestas devem ser uniformes e devem 

garantir a eliminação das microfissuras do corte. 

Isto é especialmente importante com vidro de diferentes dimensões. 

Não adicionar pó intercalar 

 

3.3  DESBORDAGEM DA CAPA 

 O desbordamento da capa nos bordos de cada vidro é obrigatório para 

todos os produtos SGG COOL-LITE SKN / XTREME montados em unidades 

de vidro duplo, a fim de assegurar uma boa resistência da 2ª junta de 

selagem ou barreira de estanquicidade. 

 A largura da capa desbordada deve ser ajustada com a profundidade da 

2ª junta de selagem – o objectivo é assegurar que a banda removida 

atinga pelo menos o centro do cordão butil. Este cordão não deverá ser 

completamente sobre a capa.  

 A capa pode ser removida manualmente ou automaticamente. A 

desbordagem pode ser realizada volume a volume sobre mesa de corte 

com o auxílio de uma ferramenta de debaste (mó) apropriada ou então 

na linha de vidro duplo, na horizontal ou vertical, utilizando um desbaste 

normal. 

 Para a realização de uma faixa larga na desbordagem, um desbaste 

manual ou várias passagens podem ser necessárias, neste caso ter em 

atenção o aspecto da zona de desbordagem. 

O corte deve ser feito com a 

face da capa virada para cima, 

usando um óleo especial.  

 

 

 

O desbordamento deve ser feito 

para assegurar a estanquicidade 

e uma selagem correcta. 
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 Tenha atenção à correcta aspiração das poeiras de desbaste durante a 

desbordagem, para evitar riscos. 

 Qualquer risco na capa perpendicular à aresta do vidro deve ser 

totalmente evitado. 

 Evite qualquer resto de capa que possa permanecer sobre a área de 

vidro desbordada. 

 Verifique a qualidade da desbordagem com um detector de capa, 

colocando os quatros pontos na área da desbordagem, quase paralela à 

borda (ver imagem). Quando o LED permanece desligado, a 

desbordagem está OK. 

 

 

Se o LED permanecer aceso, comprovar: 

1) Visualmente que não existe qualquer capa na zona de desbordagem 

que se estenda desde a borda do vidro para a zona da capa não 

removida.  

2) Meça com um multímetro a resistência eléctrica na zona do 

desbordamento. Coloque as sondas a 10mm uma da outra e controle a 

resistência. A desbordagem está OK se a resistência for superior  

100.000 Ohms. 

 

3.4  MANUFACTURA  

A manufactura do vidro de capa SGG COOL-LITE XTREME e do SGG COOL-LITE SKN só 

pode ser realizada em máquinas especialmente desenhadas ou adaptadas para 

trabalhar capas macias. 

É boa prática executar a manufactura no vidro logo a seguir ao corte. 

Providenciar aqui que o vidro seja armazenado em condições como indicado no 

ponto 2.3.1, o vidro deve ser trabalhado dentro das 24h seguintes ao corte. 

 

É essencial manter o vidro completamente molhado durante todo o processo de 

manufactura e lavar o vidro de modo que a água de manufactura não seque 

sobre a superfície de capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma boa prática está no 

processamento do vidro 

imediatamente a seguir ao corte 

deste  
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Manufactura manual: 

 Utilizar uma máquina de cintas cruzadas para abater as arestas (com 

grão de cinta de 100-120 é recomendado). 

 A cinta superior deve rodar para baixo para minimizar o depósito de 

partículas sobre a capa. 

 Os rolos horizontais devem de ser regulados para garantir uma pressão e 

uma largura de desbaste constante. 

 O vidro deve ser manipulado sobre os bordos com luvas para evitar 

danificar a capa. 

 

Manufactura automática: 

É possível fazer a manufactura do vidro de capa em máquinas CNC e bilaterais, 

desde que as instruções de manuseamento sejam respeitadas (ver 2.4. e 3.1.) e 

adaptar eventualmente as máquinas (se necessário, contactar o nosso 

departamento técnico). 

 

Armazenagem dos vidros roçados após a manufactura: 

A melhor prática é transformar, temperar e montar os vidros roçados em vidros 

duplos, o mais rapidamente possível após o corte. O tempo máximo de 

armazenagem é de 8 horas. 

 

3.5  LAVAGEM DO VIDRO DE CAPA   

O vidro de capa deve ser lavado antes da montagem em unidades de vidro duplo 

SGG CLIMALIT PLUS. 

Recomendamos o uso da seguinte instalação. Se a instalação de lavagem difere 

da descrita aqui, recomendamos que sejam realizados os testes para verificar a 

qualidade de lavagem (traços, anéis, poeira, etc.) e para garantir que a instalação 

não danifica a capa: 

- Área de pré-lavagem: rampa de pré-lavagem, seguida por um par de 

escovas cilíndricas, a água normal entre 30°C e 40°C, de preferência 

perto de 40°C, sem qualquer detergente. 

- Área de lavagem: Pelo menos dois pares de escovas cilíndricas, água 

desmineralizada, concentração máxima de cloro de 3 mg / l, pH entre 6 e 

8.  

 

 

 

 

Deve-se usar escovas com 

cerdas brancas de poliamida. 

Todas as escovas de cerdas 

duras devem ser eliminadas. 

 

 

 

Assegurar que nenhum vidro 

para dentro da maquina de 

lavar.  

 

 

 

Recomenda-se a limpeza 

frequente da máquina de lavar e 

os seus componentes, 

especialmente escovas e áreas 

onde se emprega água 

desmineralizada.  
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- Área de enxaguar: Água desmineralizada à temperatura ambiente, a 

condutividade no máximo de 20 uS / cm, a concentração máxima de 

cloro de 3 mg / l, pH entre 6 e 8. 

- Escovas: Pelos em poliamida flexíveis e limpos, com diâmetro máximo 

de 0,2 mm, comprimento dos pelos de 20 a 40 mm. As escovas devem 

estar perfeitamente limpas e ser regularmente tratadas. Todas as 

escovas “duras” devem ser excluídas 

- Secagem: utilizar uma instalação de secagem a ar, equipada com filtros 

limpos e regularmente tratados. 

- Depois da secção de secagem: Dispositivos anti estáticos devem ser 

utilizados para evitar depósitos de pó sobre a superfície do vidro. 

 Água deve ser pulverizada directamente no vidro e não nas escovas. 

 Certifique-se de que a chapa de vidro não pára dentro da máquina de 

lavar. Os vidros lavados não devem permanecer na unidade de lavagem 

por qualquer período de tempo, especialmente enquanto as escovas 

estão a rodar. 

 A água não deve permanecer na superfície revestida após o processo de 

secagem.  

 Uma luz UV pode ser utilizada para evitar o crescimento de bactérias. 

 Recomenda-se que a máquina de lavar seja limpa regularmente, 

especialmente as escova e em áreas onde a água desmineralizada é 

utilizada. 

 Limpe os filtros diariamente, e os tanques semanalmente. Para as 

escovas, a limpeza a vapor dá bons resultados, mas não pulverizar as 

cerdas a alta temperatura e alta pressão de água 

 No caso de aparecimento de manchas na capa, pode ser possível 

removê-los com um pano macio e seco, ou produto de limpeza seguido 

por uma secagem rápida, desde que seja feito cuidadosamente e 

imediatamente após a contaminação, ter ocorrido 

  Para empilhar provisoriamente os vidros lavados utilizar pastilhas de 

cortiça perto dos bordos do vidro. Também pode-se utilizar faixas de 

polietileno de 2mm de espessura. 

 

 

 

Deben usarse cerdas blandas de 

poliamida. Todas las cerdas 

duras han de ser eliminadas. 

 

 

Asegúrese que ningún vidrio se 

para dentro de la lavadora. 

 

 

Es altamente recomendable 

limpiar con frecuencia la 

lavadora y todos sus 

componentes, especialmente 

los cepillos y las áreas donde se 

emplee agua desmineralizada. 

 

O SGG COOL-LITE XTREME e  

SGG COOL-LITE SKN podem 

montar-se em vidro laminado 

com a capa na face exterior 

(nunca em contacto com o PVB).  
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3.6  VIDRO LAMINADO 

 

O vidro de capa SGG COOL-LITE XTREME e SGG COOL-LITE SKN podem ser laminados 

com a capa na face exterior (nunca em contacto com o PVB). Posteriormente será 

necessário desbordar e montar em vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS. 

 

3.7  MONTAGEM EM VIDROS DUPLOS  

 

Recomenda-se a montagem dos vidros em vidro duplo o mais rapidamente 

possível. 

Na montagem de vidro duplo com o vidro de capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME, 

deve-se seguir as instruções de manipulação, corte desbordagem e lavagem dos 

pontos anteriores. 

 A capa do vidro deve ser lavada antes de este ser montado em vidro 

duplo. Condições de lavagem estão descritas no ponto 3.6. 

 A capa deve estar sempre virada para o exterior da linha de produção 

para evitar o contacto com os rolos guia. 

 Todos os tipos de segunda barreira de estanquicidade podem ser 

utilizados (poliuretano, polissulfureto, silicone e hot melt) 

 A face da capa deve situar-se sempre para o interior da câmara, em 

posição 2. 

 

3.8  CONTROLO DE QUALIDADE  

Recomenda-se que que a montagem dos vidros em vidro duplo seja efectuada 

até 72 horas depois do corte. 

Se os vidros recém-cortados forem separados entre si convenientemente (por 

exemplo com pastilhas separadoras) e embalados em plástico seco e seladas com 

fita adesiva, então a montagem em vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS pode ser 

efectuada até 2 semanas. 

Siga as instruções anteriores (lave o vidro antes de monta-lo e siga os passos 

descritos nos pontos anteriores; coloque a capa para fora da linha evitando o 

contacto desta com os rolos dos transportadores). 
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É da responsabilidade da fábrica de transformação definir e colocar em pratica os 

procedimentos de controlo de qualidade da transformação, para responder às 

norma de qualidade aceitável para o seu próprio mercado respeitando as 

regulamentações em vigor. 

 

 Recepção: 

Controlo das guias de remessa do fornecedor do vidro de capa  

 Após o corte, desbordagem e manufactura / furação / lavagem: 

- Controlo visual do aspecto (riscos, oxidação / corrosão, 

estilhaços etc.) 

- Controlo visual da desbordagem (largura, rectidão, 

regularidade). 

-  O controlo da regularidade (isto é, a remoção total da capa) 

pode ser feito colocando uma folha de papel branco atrás do 

vidro ou por medição da resistência eléctrica. 

- Controlo normal da qualidade de corte.  

 Na linha de montagem do vidro duplo: 

- Controlo visual do aspecto em conformidade com as normas de 

qualidade nacionais em vigor para o vidro duplo. 

 

Para as fabricas que estão a começar a transformação do vidro com este tipo de 

capas, um sistema de inspecção "first off" após cada transformação pode ser útil 

até que a experiência é adquirida.  

 

3.9  AMBIENTE, HIGIENE E SEGURANÇA 

 

 Os resíduos dos vidros de capa SGG COOL-LITE SKN / XTREME podem ser 

eliminados como os resíduos de vidro float incolor. 

 Como em qualquer operação de desbaste, os resíduos de desbordagem 

e de manufactura dos bordos devem ser recolhidos completamente e de 

forma continuada durante a transformação. Estes resíduos devem ser 

ainda tratados em conformidade com a legislação nacional sobre 

resíduos industriais. Em algumas legislações, resíduos de processo de 

manufactura tem que ser tratado como lixo tóxico. 

A colocação e técnicas de 

fixação devem estar de acordo 

com as recomendações da 

legislação em vigor. 

Coloque a face da capa para fora 

da linha evitando que o 

tratamento tenha contacto com 

o transportador 
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 Como em qualquer caso de emissão de poeiras provenientes de uma 

operação de desbaste, a inalação ou contacto destas poeiras com a pele 

deve ser evitado. 

 A pedido, podem ser fornecidas as fichas de dados de segurança em 

conformidade com a directiva 91/155/EEC. 

 

3.10  TEMPO DO CICLO PARA TRANSFORMAÇÃO 

 

O ciclo de tempo para transformação do vidro de capa SGG COOL-LITE SKN / 

XTREME é muito importante. A informação não é exaustiva, aconselhamos que 

reveja os parágrafos importantes na secção correspondente para mais detalhes.  

 

 

IV – COLOCAÇÃO EM OBRA DOS VIDROS DUPLOS 

A selecção de um método mais apropriado para a colocação em obra e fixação 

dos vidros duplos faz-se em função de um grande número de factores, entre os 

quais a dimensão dos vidros, a exposição às solicitações exteriores, e a natureza 

do caixilho ou sistema de fachada. 

As técnicas de colocação em obra e de fixação nas fachadas, devem estar em 

conformidade com as recomendações das normas nacionais em vigor. 

A colocação de calces nas fachadas, as dimensões da gola e a flecha admissível do 

caixilho  para  os  vidros  duplos  não  são  pontos  específicos  dos  produtos      

SGG COOL-LITE SKN / XTREME. 

 

 

A coloração e as técnicas de 

fixação devem estar de acordo 

com as recomendações da 

legislação em vigor. 

Chegada em 

estoque 

Corte Montagem em 

vidro duplo 

<2meses quando sem lacre 
<6 Meses quando fechados, 
mas 
< 2 meses quando o selo foi 
quebrado  
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V - PROTECÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

5.1  PROTECÇÃO DO VIDRO DURANTE A OBRA  

Como em quaisquer produtos vidreiros, é importante respeitar as instruções 

abaixo referidas para os vidros que contenham os produtos 

SGG COOL-LITE SKN / XTREME: 

 Para evitar danificar o vidro com sujidades agressivas resultantes da obra 

(por exemplo, pintura, estuque, betão, argamassa), recomenda-se que 

os vidros duplos sejam instalados após todos os outros trabalhos no local 

da obra estejam concluídos 

 Minimizar, tanto quanto possível, o tempo que o vidro é armazenado no 

local da obra antes da instalação. 

 Siga as recomendações usuais: Armazenar em local seco e bem 

ventilado, protegido das intempéries e variações de temperatura e 

humidade.  

 Evitar, tanto quanto possível, salpicos de betão, gesso, resíduos de 

argamassa. Para evitar um ataque químico sobre o vidro, as manchas 

devem ser removidas do vidro imediatamente. Recomenda-se efectuar 

uma primeira limpeza logo após a colocação destes. 

 As técnicas de montagem e fixação de vidros devem respeitar as 

recomendações das normas nacionais. 

 Calços, as dimensões do caixilho e a flecha admissível do caixilho para os 

vidros  duplos  não  são  pontos  específicos  dos  produtos                       

SGG COOL-LITE SKN / XTREME. 

 Se houver necessidade de trabalhos perto dos envidraçados, 

recomenda-se a protecção dos vidros com um plástico limpo para evitar 

manchas (tinta, verniz, silicones, selantes, cimento, gesso, etc.) e 

salpicos de partículas abrasivas a alta temperatura (esquirolas de 

soldadura, etc.). 

 

5.2  LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

Instruções  de  limpeza  e  manutenção  do  vidro  duplo  com  o  produto            

SGG COOL-LITE SKN / XTREME são idênticos aos de um vidro duplo standard. 
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Este documento contém todas as instruções essenciais para o uso das capas  

SGG COOL-LITE SKN / XTREME. 

  

SAINT-GOBAIN GLASS garante que a informação contida neste guia é exacta no 

momento da sua publicação. 

 

No entanto, SAINT-GOBAIN GLASS reserve o direito de modificar qualquer 

informação sem aviso prévio. 

 

SAINT-GOBAIN GLASS não se responsabiliza da possibilidade de falta de 

informação sobre os produtos SGG COOL-LITE SKN / XTREME que não estejam 

presentes neste documento. 

 


