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1. GENERALIDADES 

 
1.1. Características gerais 

 
• Os vidros SGG ANTELIO e SGG REFLECTASOL são vidros de controlo solar 

produzidos sob o processo de fabricação industrial por pirolise (deposito de 

uma capa metálica sob o vidro incolor SGG PLANILUX ou colorido SGG PARSOL. 

 

• O vidro SGG COOL-LITE ST/STB é um vidro de controlo solar produzido por 

pulverização catódica sob vácuo de várias capas de diferentes materiais sobre 

vidro incolor SGG PLANILUX ou colorido SGG PARSOL ou extra claro SGG 

DIAMANT. 

 
• As gamas de SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB incluem 

diversos níveis de transmissão luminosa e térmica. Consulte a nossa 

documentação comercial. 

 

• os vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB podem ser 

submetidos a tratamentos de têmpera, termo endurecimento, e curvatura. 

Estes tratamentos não alteram o aspecto visual nem as transmissões ou 

absorções luminosa ou energética destas capas. Podem ser utilizados 

simultaneamente no mesmo edifício vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG 

COOL-LITE ST/STB do mesmo tipo recozidos ou temperados sem quaisquer 

problemas de compatibilidade estética.  

 
• SGG COOL-LITE ST/STB são vidros da Classe B segundo a Norma EN 1096-1. 

Podem portanto ser utilizados como vidros monolíticos desde que o lado da 

capa esteja orientado para o interior do edifício (capa na face 2). 

 

• SGG ANTELIO e SGG REFLECTASOL são vidros de Classe A segundo a norma 

EN1096-1. Podem portanto ser utilizados como vidros monolíticos.  

 

• A capa SGG ANTELIO pode estar na face 1 ou face 2, contudo recomenda-se que 

esta seja em face 2 por questões de manutenção e limpeza. A capa SGG 

REFLECTASOL recomenda-se em face 2. 

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e 

SGG COOL-LITE ST/STB 

produzem-se sobre substrato 

incolor, de cor o extra claro 

 

 

 

 

SGG COOL-LITE ST/STB  

são vidros de Classe B  

segundo a Norma EN1096-1.  

São temperáveis e não 

necessitam de ser 

desbordeados. 

 

SGG ANTELIO e  SGG REFLECTASOL 

São vidros  de Classe A  

segundo a  Norma EN1096-1.  

São temperáveis e não 

necessitam de ser 

desbordeados. 

 

 

 

 

As composições com  

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e 

SGG COOL-LITE ST/STB, 

podem caracterizar-se com o 

software Calumen 
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Vidro laminado montado em vidro duplo 

• Para a montagem em vidro duplo SGG CLIMALIT ou SGG CLIMALIT PLUS, as capas  

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST não necessitam de ser 

desbordeadas. 

 

• Opacificação – os vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB 

podem ser opacificados por esmaltagem, serigrafia ou lacagem, conforme os 

casos e os agentes opacificadores. Ver parágrafo 4.8.  

 
 
1.2. Posição da capa; identificação do lado da capa. 

 

1.2.1.  Posição da capa 
 

 Ter em atenção que todos os vidros de um mesmo edifício sejam montados 

com a capa na mesma posição. Se isto não for tido em conta, resultarão 

efeitos estéticos diferentes segundo a orientação da capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição da capa está identificada na cor azul 
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a) Vidro monolítico 

 Visão: as capas SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB não devem ser 

montadas na posição 1 (capa orientada para o exterior do edifício), deve ser 

sempre montada com a capa em posição 2 (capa orientada para o interior).  

A capa SGG ANTELIO pode instalar-se em face 1 ou em face2, no entanto 

recomenda-se em face 2 por facilidade de manutenção estética.  

 Paramentos temperados ou termo endurecidos: A capa SGG ANTELIO, SGG 

REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB é posicionada na face 2. 

 

b) Vidro duplo  

  As capas SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST devem ser montadas em face 2. 

Não é necessário executar qualquer desbordamento da capa.. 

A capa SGG ANTELIO pode instalar-se em face 1 ou em face2, mas recomenda-se 

que sejam em face 2 por facilidade de manutenção e estética.  

 

c) Vidro laminado 

 As capas SGG ANTELIO e SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST são normalmente 

posicionada na face 4 do vidro laminado. Para uma eventual laminagem com a capa 

do lado do PVB este deve ser PVB homologado pela SAINT-GOBAIN GLASS, 

consultar os serviços técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa SGG COOL-LITE ST no 

debe instalarse en cara 1, 

siempre en posición cara 2 

 

 

 

 

SGG COOL-LITE ST puede 

opacificarse 

As capas SGG ANTELIO, 

 SGG REFLECTASOL e   

SGG COOL-LITE ST/STB podem 

eventualmente serem laminadas 

directamente no PVB, consulte 

os serviços técnicos. 

Vidro Laminado Vidro Laminado 
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1.2.2. Identificação da face da capa 
 

 O lado da capa dos vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE 

ST/STB pode ser facilmente detectado por meio do teste do lápis. Em 

alternativa poderá se usar um detector DIG da SAINT-GOBAIN GLASS. 

 

 
1.3. Tensões de origem térmica 

 

 Quando se prevê a possibilidade de tensões de origem térmica que possam 

resultar em rotura por choque térmico, recomenda-se submeter o vidro a 

tratamento térmico. 

Saint-Gobain recomenda que todos os vidros temperados sejam submetidos ao 

Heat Soak Test (HST) para reduzir o risco de rotura por inclusão de Sulfureto de 

Níquel (NiS). 

 Quando da manipulação, manufactura, transporte e montagem devem ser 

tomadas todas as precauções para não danificar as arestas do vidro ; as arestas 

danificadas podem reduzir consideravelmente a resistência às tensões. 

 O vidro utilizado nos paramentos, deve ser sempre temperado ou termo 

endurecido. 

 Saint-Gobain recomenda a realização de arestas rectas de máquina em todos os 

Vidros para reduzir o risco de rotura por tensões de origem térmica  (choque 

térmico), estas devem ser uniformes e garantir que a eliminação das 

microfissuras resultantes do corte. 

 

 
 
 
 
 

  

Detector DIG da SAINT-GOBAIN 

GLASS 
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1.4. Suportes, espessuras, dimensões, tolerâncias 

 

1.4.1. Suportes 
 

• Standard: 

SGG PLANILUX e SGG PARSOL verde. Consultar o departamento comercial caso 

necessite de SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB sobre suporte 

extra claro SGG DIAMANT. 

 
1.4.2.  Dimensões 
 

 Standard: 6000 x 3210 mm (PLF)  

 Para qualquer outra dimensão consultar departamento comercial da SAINT-

GOBAIN GLASS. 

 
1.4.3. Tolerâncias dimensionais 
 

Norma aplicável: Norma Europeia EN572-2 - Vidro na construção – Produtos base: 

vidro silico-sodocálcico – Parte 2 : Vidro, Parágrafo 4, «Requisitos dimensionais». 

O texto e o desenho seguintes são extraídos e traduzidos desta Norma. Esta tradução 

não tem carácter oficial. 

Comprimento, largura e esquadria: 

Dadas as dimensões nominais para o comprimento, H, e a largura, B, o vidro não 

pode ter dimensões superiores às de um rectângulo resultante das dimensões 

nominais acrescidas da tolerância positiva admitida, ou inferiores às de um 

rectângulo resultante das dimensões nominais diminuídas da tolerância negativa 

admitida. Estes rectângulos têm o centro comum e lados paralelos dois a dois (ver 

fig. 3). 

Os limites de variação da esquadria são igualmente definidos por estes rectângulos. 

A tolerância relativamente às dimensões nominais comprimento, H, e largura, L, é de 

± 5mm.  

Dimensões standard  

6000 x 3210 mm  (PLF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerâncias dimensionais 

segundo 

Norma Europeia EN572-2 
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Fig. 3 – Determinação do comprimento, largura e esquadria 

 
 
 
 
1.5. Embalagem 

 

Dimensões standard PLF (6000x3210 mm), espessura 6mm: lotes de 2.5 ton, 9 

chapas/lote 

Os volumes de cada lote são separados por pó intercalar do tipo « lucite », e a face 

da capa vai orientada para o interior do lote excepto a pedido expresso do cliente. A 

chapa encostada ao cavalete é um vidro de 4mm SGG PLANILUX para protecção da 

capa da primeira chapa do lote. 

 
 
1.6. Marcação CE  
 

As capas SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE ST/STB cumprem com a 

norma europeia EN 1096-4 para vidros de capas. Estes produtos requerem marcação 

CE. 

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

www.saint-gobain-glass.com/ce 

 

 

 

 
 
 

 

 

Os documentos de marcação CE 

estão disponiveis em:  

www.saint-gobain-

glass.com/ce 

 

http://www.saint-gobain-glass.com/ce
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2. QUALIDADE 
 

2.1. Norma para avaliação da qualidade 

 

Norma aplicável: Norma Europeia EN 1096-1 – Vidro na construção – Vidro de capas 

– Parte 1 : Definições e classificação. 

 

Os 2.2 e 2.3 seguintes são extraídos e traduzidos desta Norma. Esta tradução não 

tem carácter oficial. Por razões de organização do texto a numeração destes 

parágrafos não corresponde à da Norma. 

 

2.2. Condições de observação 

 
2.2.1. Generalidades 

 

Os vidros de capas podem ser examinados em chapas com as dimensões de 

armazenagem ou em volumes com as dimensões finais prontos a montar. O controlo 

pode ser efectuado na fábrica ou no local após montagem. 

Os vidros de capas são examinados a uma distância mínima de 3 metros. A distância 

efectiva depende do defeito a considerar e da fonte luminosa utilizada. O exame do 

vidro de capas por reflexão é realizado observando pelo lado que será a face exterior 

do vidro após aplicação (ver figura 4a) ). O exame do vidro de capas por transmissão 

é realizado observando pelo lado que será a face interior do vidro após aplicação (ver 

figura 4b) ). Durante a observação o ângulo entre a normal à superfície do vidro e o 

raio luminoso que atinge os olhos do observador após reflexão ou transmissão não 

pode exceder 30º (ver figuras 4a) e 4b) ). 

Norma de produto EN 1096-1   
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Notas : 

- Os esquemas acima correspondem a vistas em planta 

- Características da fonte luminosa : ver norma EN 1096-1, parágrafo 7.2  

- As figuras 4a) e 4b) estão adaptadas ao caso específico do controlo dos vidros de 

capas SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE ST/STB (indicação do lado da 

capa). 

No caso dos vidros de capas em dimensões finais prontas a colocar devem ser 

examinadas duas zonas: a zona principal e a zona de bordos 

Posição do 

observador 

3m  mínimo 

Fonte luminosa 

 Fig.4a)  Reflexão 

30º máximo 

30º máximo 

Vidro de 

capas Lado da 

capa 

Fonte luminosa 

Posição do observador 

3m  mínimo 

 Fig.4b)  Transmissão 

30º máximo 

30º máximo 

Vidro de capas 

Lado da capa 
Norma de producto EN 1096-1   

Norma de produto  

EN-1096 
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5% de L 

Zona de bordos 

H
 Zona principal 

L 

5% de H 

Fig. 5- Transmissão 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada exame não demorará mais do que 20 segundos. 

 
2.2.2. Defeitos de uniformidade e manchas 
 

Nas condições de exame indicadas em 2.2.1, registar todas as variações da capa 

verificadas num vidro, ou em vidros adjacentes, que perturbem a visão. 

 
2.2.3. Defeitos pontuais 
 

Nas condições de exame indicadas em 2.2.1, registar todas as projecções, defeitos 

pontuais, falhas e/ou riscos que perturbem a visão 

Nos casos de projecções, defeitos pontuais e falhas, medir as respectivas dimensões 

e registar a sua quantidade relativamente à dimensão do vidro. Se se observarem 

defeitos agrupados, determinar a sua posição relativamente à zona de visão. 

 

No caso dos riscos, determinar se se encontram na zona principal ou nos bordos. 

Medir o comprimento dos riscos encontrados. No caso dos riscos com comprimento 

> 75mm, medir a distância que os separa dos riscos adjacentes. No caso dos riscos 

com comprimento ≤ 75mm, registar as zonas nas quais a sua densidade perturbe 

visualmente. 

 

2.3. Critérios de aceitação dos defeitos dos vidros de capas. 
 
Os critérios de aceitação para os defeitos dos vidros de capas, examinados segundo o 
definido no parágrafo 2.2, são indicados no quadro 2: 
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Quadro 2: Critérios de aceitação para os defeitos dos vidros de capas 

     

  
TIPO DE DEFEITO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

  VIDRO A VIDRO VIDRO INDIVIDUAL 

          

  

UNIFORMIDADE / 
MANCHA 

Admissível desde que 
não perturbe a visão 

Admissível desde que não perturbe a visão 

      ZONA PRINCIPAL BORDO 

          

  PONTUAL: Não aplicável     

  Projecções/falhas       

   3mm   Inadmissíveis Inadmissíveis 

  

2mm e   3mm   Admissíveis se em 
número inferior ou igual 

a 1/m
2
 

Admissíveis se em 
número inferior ou igual 

a 1/m
2
  

  

Agrupamentos 

  

Inadmissíveis Admissíveis se 
estiverem fora da zona 

de visão 

  Riscos       

  

 75mm   Inadmissíveis Admissíveis se a 
distância entre si for > 

50mm 

  

 75mm   Admissíveis se a sua 
densidade local não 

perturbar a visão 

Admissíveis se a sua 
densidade local não 

perturbar a visão  

          

 
 
 
 
3. 3. MANIPULAÇÃO 

 

3.1. Transporte 
 

 As chapas devem ser transportadas com um ângulo de 3º a 7º relativamente à 

vertical. 

 A embalagem e o seu conteúdo devem ser mantidos ao abrigo da água (chuva, 

salpicos, etc.). 

 Evitar os choques violentos e os choques repetidos durante o transporte. 

 Quando da manipulação com equipamentos de elevação devem ser tomadas 

cautelas para não danificar a aresta inferior das chapas. 
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3.2. Recepção 
 

O vidro deve ser inspeccionado imediatamente após recepção. 

A SAINT-GOBAIN GLASS não poderá aceitar reclamações por defeitos provocados 

após entrega e recepção, durante a manipulação, transformação, instalação ou 

outras operações. 

 

3.3. Armazenamento 
 

 Qualquer produto vidreiro pode ficar irizado se for armazenado em ambiente 

húmido durante algum tempo. Esta irização pode surgir como um aspecto de 

«arco-íris» ou, em casos extremos, como uma camada de um branco leitoso à 

superfície do vidro, e é mais facilmente visível nos vidros escuros e nos vidros de 

capas. 

 Para reduzir os riscos de irização devem ser tomadas algumas precauções: 

- Controlar os vidros quando da recepção para confirmar que estão secos e 

não estão danificados. 

- Armazenar as chapas em cavaletes com um ângulo de 3º a 7º 

relativamente à vertical, num local seco, bem ventilado, e protegido da 

chuva e de águas escorrentes. 

- O armazém deve estar ao abrigo de variações acentuadas e bruscas da 

temperatura e da humidade. 

 Não deixar os vidros armazenados dentro da embalagem expostos ao sol, o que 

pode provocar quebras de origem térmica. 

 

4. TRANSFORMAÇÃO 

 
4.1. Manipulação nas linhas de transformação 
 

 Utilizar sempre luvas limpas e secas. Se o vidro for para temperar ou termo 

endurecer, evitar deixar as marcas dos dedos, podem ser impossíveis de 

eliminar. 

 Vidro monolítico: evitar qualquer contacto ou abrasão da capa ou do 

opacificante (esmalte ou laca) contra uma superfície rugosa ou objectos duros. 

 Não pousar o vidro com a capa directamente contra os rolos ou outros suportes 

nas linhas de transformação. 

 Separar a chapa e afastar a sua parte inferior do resto do lote antes de a retirar. 

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e 

SGG COOL-LITE ST/STB  

devem-se manipular com luvas 

limpas 

 

 

 

 

Evitar qualquer contacto com a 

capa 

 

 

 

 

Manipulação com ventosas pela 

face do vidro 

 

 

 

 

Etiquetas sobre o vidro 
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 É recomendado descarregar as chapas automaticamente para a mesa de corte.  

 Quando a manipulação for feita com ventosas, estas devem ser aplicadas na 

face não tratada. Se isso não for possível, as ventosas têm de estar 

perfeitamente limpas.  

 Evitar qualquer contaminação da capa com gorduras. 

 Em caso de necessidade de limpeza de uma contaminação ligeira, pode ser 

utilizado um dos agentes de limpeza mencionados no parágrafo 4.10, com o 

auxílio de um pano limpo e macio que não liberte pêlos. 

 Não colar etiquetas sobre a capa. 

 
4.2. Corte 

 

 Ter sempre a mesa de corte bem limpa e sem esquírolas. 

 Como todos os outros vidros de capas, os vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL 

e SGG COOL-LITE ST/STB devem sempre ser colocados na mesa de corte com a 

face vidro para baixo para evitar danificar a capa com esquírolas de vidro. 

 O vidro SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB podem ser 

cortados como o vidro SGG PLANILUX. Ter o cuidado de não danificar as arestas, 

para reduzir os riscos de rupturas térmicas. 

 Óleo de corte:  

É recomendado a utilização de um óleo de corte volátil como o ACECUT 5503. 

Evitar excesso de óleo de corte – limitar a quantidade de óleo de forma a deixar 

apenas uma faixa de cerca 1 cm nos bordos após corte. Nunca diluir nem 

misturar os óleos de corte. 

 Podem ser utilizados moldes no corte manual. Nesse caso, devem ser tomadas 

precauções para evitar que a capa seja riscada ou danificada. Os moldes devem 

estar limpos e deve evitar-se deslocá-los sobre a capa. É boa prática colocar 

uma camada de um material de protecção limpo (papel, espuma de plástico 

fina) entre o molde e o vidro. 

 Quando for necessário empilhar volumes cortados antes das transformações 

posteriores, separar os vidros com um dos materiais seguintes: 

- Pastilhas de cortiça 

- Intercalares de espuma 

As pastilhas de cortiça são preferíveis, dado que os intercalares de espuma 

podem absorver mais facilmente água ou agentes contaminantes. 
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Verificar se as pastilhas de cortiça não deixam marcas de cola depois da 

passagem pela máquina de lavar ou pelo forno. 

A chapa que fica encostada ao suporte (carro, cavalete,…) deve ser colocada 

com a face da capa do lado oposto a este (lado operador), as chapas seguintes 

com a face da capa do lado contrário ao do operador. Se não for possível 

encostar a primeira chapa com a capa do lado do operador, deve proteger-se a 

capa para não ser danificada pelo suporte. 

 

NOTA: Saint-Gobain recomenda arestas rectas de máquina em todos os Vidros para 

reduzir o risco de rotura  por tensões de origem térmica (choque térmico), estas devem 

ser uniformes e garantir a eliminação das microfissuras resultantes do corte. 

 

Corte por jacto de água  
 

Os vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB podem ser 

cortados em equipamentos de corte por jacto de água. Tomar as seguintes 

precauções: 

 Programar o equipamento de forma a que a face da capa não fique encostada 

aos dispositivos de suporte da chapa de vidro. 

 Quando as chapas cortadas tiverem de ser empilhadas, separá-las com pastilhas 

de cortiça como anteriormente descrito. 

 Se as operações de transformação seguintes apenas tiverem lugar passado 

algum tempo após o corte, é recomendável lavar e secar a chapa 

imediatamente após ser cortada. 

 

 

4.3. Manufacturas 
 

A manufactura do vidro SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE ST/STB 

pode ser efectuada com os equipamentos correntes: 

- Cintas cruzadas 

- Máquinas rectilíneas verticais 

- Máquinas bilaterais 

- Máquinas CNC e centros de maquinarem 

- Furação 

Precauções habituais na manufactura dos vidros de capas: 
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 Evitar tocar a capa sem luvas, para evitar depósitos de gorduras presentes na 

pele. 

 Manter os equipamentos em bom estado de manutenção geral. Despejar e 

limpar regularmente (pelo menos uma vez por semana) os tanques e circuitos 

de água para reduzir os riscos de acumulação de pó de vidro. Ter em atenção a 

limpeza das correntes transportadoras e de transferência. 

 Utilizar nos sistemas de movimentação a mínima pressão que permita assegurar 

um transporte correcto dos vidros sem que estes deslizem durante a 

manufactura. 

 Lavar e secar os vidros imediatamente após a manufactura. Se houver 

necessidade de transformações posteriores que não sejam realizadas 

imediatamente, lavar e secar os vidros para evitar que depósitos de pó de vidro 

ou outros sequem sobre a chapa. Nos casos de manufacturas em máquinas 

CNC, recomenda-se enxaguar a chapa com água limpa após a manufactura e 

enquanto ainda está sobre a máquina. 

 Utilizar sempre água nas operações de manufacturas. Qualidade da água: água 

potável filtrada. 

 Se as chapas chegarem à manufactura com as arestas de tal maneira 

defeituosas do corte que exijam uma remoção importante de material (grande 

profundidade da aresta ou várias passagens sucessivas na mesma aresta) os 

riscos de dano da capa aumentam consideravelmente. 

 Furação – caso o equipamento de furação não esteja previamente preparado, 

recomenda-se a montagem de um anel de material sintético sob o pressor para 

evitar riscar a capa. Assegurar que o pressor é limpo frequentemente.  

 Recomenda-se efectuar um controlo do vidro despois da manufactura, ver 

parágrafo 2. 

 
4.4. Lavagem.  

 

Recomenda-se lavar o vidro imediatamente a seguir ao tratamento das arestas. 

 Recomenda-se a seguinte máquina de lavar. Se a sua máquina de lavar difere da 

que descrevemos aqui, recomendamos que se faça um ensaio prévio para 

verificar a qualidade, assegurar os resultados e que a capa não saia danificada. 

  

Deve-se usar cerdas brancas de 

poliamida. Todas as cerdas 

duras devem ser eliminadas 

 

 

 

 

Assegure-se que nenhum vidro 

pára dentro da máquina de 

lavar.  

 

 

 

 

Recomenda-se a limpeza 

frequente da maquina de lavar e 

dos seus componentes, 

especialmente as ecovas e as 

áreas onde se utiliza água 

desmineralizada 
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- Área de pré-lavagem: constituída por um par de escovas cilíndricas, a água 

a uma temperatura entre os 30ºC e os 40ºC, preferencialmente 40ºC e não 

conter qualquer tipo de detergente. 

- Área de lavagem: deve incorporar pelo menos 2 pares de escovas 

cilíndricas, água desmineralizada com concentração máxima de cloro de 3 

mg/L e um valor de pH entre 6 e 8. 

- Área de enxaguamento: Água desmineralizada à temperatura ambiente, 

com condutividade menor de 20μs/cm, concentração de cloro inferior de 3 

mg/L e pH entre 6 e 8. 

- Escovas: Cerdas brancas de poliamida com um diâmetro máximo de 0,2 mm 

e de 20 a 40 mm de comprimento. As escovas devem estar completamente 

limpas, com as cerdas iguais e terem manutenção regular.  

Isto é especialmente importante para os vidros SGG ANTELIO, SGG 

REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE ST/STB antes de serem temperados. Todas 

as cerdas duras devem ser eliminadas. 

- Secagem: utilize uma instalação de ar soprado com filtros limpos e com uma 

correcta manutenção.  

- Depois da secagem: Recomenda-se realizar um tratamento anti estático 

para prevenir o depósito de pó na superfície do vidro.  

 A água deve ser pulverizada directamente sobre o vidro, nunca sobre as 

escovas.  

 Assegure-se que nenhum vidro pára dentro da máquina de lavar. Os vidros 

não devem permanecer na máquina de lavar mais tempo do que o 

necessário, especialmente quando as escovas ainda estão a funcionar. 

 Assegure-se que não ficam restos de água sobre a capa depois da secagem.  

 Pode-se utilizar um sistema de lâmpadas UV para eliminar a proliferação de 

bactérias.  

 É altamente recomendado limpar com frequência a lavadora e todos os seus 

componentes, em especial as escovas e as áreas onde se utiliza água 

desmineralizada. Limpar os filtros todos os dias e os tanques todas as 

semanas. A limpeza das escovas com vapor de alta pressão e temperatura 

elevada dá bons resultados. Não vaporize directamente sobre as cerdas. 

 Se necessitar de empilhar vidros já lavados deve separa-los com pastilhas de 

cortiça junto aos bordos. Também pode separa-los com uma fino intercalar 

de espuma de polietileno de 2mm de espessura. 

 

Não é necessário desbordar a 

capa SGG ANTELIO, 

SGG REFLECTASOL ou  

SGG COOL-LITE ST/STB 
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4.5. Montagem em vidro duplo 

 

 A montagem do vidro SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB 

em vidro duplo não apresenta problemas especiais. 

 Posição da capa: ver parágrafo 1.2 

 Não é necessário desbordar a capa dos vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL 

ou SGG COOL-LITE ST/STB. 

 Todos os vidros devem ser lavados antes de montados em vidro duplo. 

 Recomendamos que todos os vidros sejam controlados segundo os métodos 

descritos no parágrafo 2 após lavagem e antes da montagem em vidro 

duplo. 

 A aderência dos produtos de selagem sobre a capa é similar à de um vidro 

sem capa. Os produtos de selagem homologados pelo serviço técnico da 

SAINT- GOBAIN GLASS são: Tremco JS442HV; LJF3189/2HV; Fenzi; Dow-

Corning Q3362; Dow-Corning 993. 

 Antes de utilizar um produto de selagem que não está homologado pela  

SAINT- GOBAIN GLASS, deve verificar-se a compatibilidade com a capa, 

junto do fabricante do produto de selagem. 

 
4.6. Tratamento térmico 

 

4.6.1. Têmpera  
 

Os vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE ST/STB podem ser 

temperados em fornos horizontais radiação ou convecção. 

Um tratamento térmico correcto não modifica as características ópticas da capa 

relativamente a um vidro do mesmo tipo não tratado. Desta forma pode-se 

colocar sem problema na mesma fachada, vidro SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL 

ou SGG COOL-LITE ST/STB, recozido e temperado.  

Cada forno e instalação têm as suas características específicas. Por este motivo, 

as sugestões seguintes devem apenas ser consideradas como simples pontos de 

partida. Cada operador deverá encontrar as suas regulações específicas 

segundo as características da sua instalação e a sua experiência. 

Saint-Gobain recomenda que todos os Vidros temperados sejam submetidos ao 

Heat Soak Test (HST) para reduzir o risco de rotura por inclusão de Sulfureto de 

Níquel (NiS). 

 

Na tempera SGG ANTELIO,          

SGG REFLECTASOL ou SGG COOL-

LITE ST/STB não utilize SO₂.  

Tenha em conta que ficarão 

restos de SO₂, até às 48h 

seguintes à sua utilização 

 

No utilice SO₂ al templar  

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL o 

SGG COOL-LITE ST/STB.  

Tenga en cuenta que si ha 

trabajado previamente con SO₂, 

quedarán restos del mismo en 

las 48 horas siguientes 
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Não se deve utilizar SO2 na tempera de SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL o SGG 

COOL-LITE ST/STB. Ter em conta que ficarão restos de SO2 até às 48h seguintes 

à sua utilização. 

 

Como é o caso para todos os vidros de capas, as chapas devem ser colocadas 

com o lado da capa para cima. 

 

Ver também parágrafo 4.8.1 – b.2  (Esmaltagem) 

 

Notas:  

- Os dois fornos Glasstech referidos abaixo correspondem a instalações 

industriais diferentes. 

- Todos os parâmetros indicados são relativos a uma espessura de vidro de 

6mm e a dimensões de 800 x 800mm. 

 

Foram obtidos bons resultados com os ciclos seguintes: 

 

a) SGG COOL-LITE ST108 

 

Forno: Glasstech, ciclo duplo, circulação de ar no aquecimento (heat balance) 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

 Temperatura superior:   mais 8% 

 Temperatura inferior:   menos 3% 

 Tempo:     mais 7% a 7,5% 

 

Forno: Glasstech, ciclo simples, circulação de ar no aquecimento (heat balance) 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência : 

 Temperatura superior:   mais 1,5% 

 Temperatura inferior:   menos 2% a 2,5% 

 Tempo:     sem modificação 
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b) SGG COOL-LITE ST120, STB120 

 

Forno: Glasstech, ciclo duplo, circulação de ar no aquecimento (heat balance) 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

 Temperatura superior:   mais 4% a 4,5% 

 Temperatura inferior:  menos 3,5% a 4% 

 Tempo:     menos 7% a 7,5% 

 

  

 

Forno: Glasstech, ciclo simples 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

 Temperatura superior:   mais 0,5% a 1% 

 Temperatura inferior:   sem modificação  

 Tempo:     sem modificação 

 

c) SGG COOL-LITE ST136, STB136, ST150, ST167 

 

Forno: Glasstech, ciclo duplo, circulação de ar no aquecimento (heat balance) 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

 Temperatura superior:   mais 4% a 4,5% 

 Temperatura inferior:   menos 3,5% a 4% 

 Tempo:     menos 5,5% a 7,5% 

 

Forno: Glasstech, ciclo simples 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

 Temperatura superior:   menos 0,5% a 1% 

 Temperatura inferior:   sem modificação  

 Tempo:     sem modificação 
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4.6.2. Vidro termo endurecido 
 

O vidro SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST pode ser termo 

endurecido nos fornos utilizados para a têmpera ajustando os parâmetros de 

arrefecimento 

 

4.6.3. Heat Soak Test (HST) 
 

Recomendamos que todos os vidros temperados sejam submetidos ao Heat-

Soak Test (HST). Este teste permite reduzir o risco de quebras espontâneas 

devidas à eventual presença de inclusões de sulfuretos de níquel. 

O HST será realizado segundo a Norma Europeia EN 14179. 

 

4.7. Curvatura 
 

Sob determinadas condições, todos os tipos de vidro SGG ANTELIO, SGG 

REFLECTASOL ou SGG COOL-LITE ST podem ser curvados (*) em fornos de 

aquecimento eléctrico. Desaconselhamos o aquecimento a gás. 

 

Cada forno e cada instalação têm as suas características específicas, pelo que se 

torna impossível dar indicações de carácter absoluto relativamente aos 

parâmetros de processo a utilizar. As indicações que se seguem não podem 

portanto em nenhum caso ser tomadas como recomendações, mas apenas 

como indicações de carácter geral, obtidas em instalações específicas, que 

poderão eventualmente servir como ponto de partida para o desenvolvimento 

do processo de curvatura noutra instalação. 

 

Pela mesma razão, recomenda-se que qualquer proposta de fornecimento de 

vidros curvos seja condicionada à aceitação prévia pelo cliente de amostras 

produzidas na instalação em questão.  

 

O facto de os parâmetros indicativos fornecidos apenas corresponderem a 

determinados fornos, configurações ou modalidades não significa que a 

utilização de outros equipamentos ou a curvatura segundo outras 

configurações ou modalidades não seja possível 

(*) - Atenção: os produtos STB 120 e STB 136 NÃO DÃO PARA CURVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curvatura (*) 

 

(*) STB 120 e STB 136 

não dão para curvar 
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4.7.1. Curvatura com recozimento 

 

4.7.1.1. Restrições de carácter geral: 
 

• Raio de curvatura mínimo: 760mm (**) 

• Ângulo de curvatura mínimo: 114º 

• Re-curvatura (curvatura em várias etapas): interdita 

 

(**) - para raios inferiores, validar caso a caso com ensaios  

 

 
 
4.7.1.2. Condições indicativas 

 

Nota: Todos os parâmetros indicados são referidos a vidro de 6mm e de 

dimensões de 800 x 800 mm. 

Forno de referência: forno eléctrico estático  

Condições gerais para SGG COOL-LITE ST108, ST120, ST136, ST150: 

Espessura de referência: 6mm 

Tipo de suporte: côncavo 

1 Vidro SGG PLANILUX de 6mm intercalado entre o SGG COOL-LITE ST e o 

suporte 

Lado da capa – côncavo ou convexo 

 

Foram obtidos bons resultados com os ciclos seguintes 

a) SGG COOL-LITE ST108 

- Subida de temperatura até 500ºC em 90 minutos 

- Patamar de 60 minutos a 500º C 

- Subida de temperatura até 620ºC em 50 minutos 

- Patamar de 15 minutos a 620ºC 

- Arrefecimento natural até à temperatura ambiente. 

 

b)  SGG COOL-LITE ST120, ST136, ST150: 

- Subida de temperatura até 500ºC em 90 minutos 

- Patamar de 60 minutos a 500º C 

- Subida de temperatura até 605ºC em 55 minutos 
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- Patamar de 15 minutos a 605ºC 

- Arrefecimento natural até à temperatura ambiente 

 

 
4.7.2. Curvatura com têmpera 

 

Forno de referência: Glasstech mod. 4, ciclo duplo 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX 6mm 

Posição da capa: côncava ou convexa conforme indicado 

 

 

Nota: Todos os parâmetros indicados são referidos a vidro de 6mm e de 

dimensões de 800 x 800 mm. 

 

Foram obtidos bons resultados com os seguintes ajustamentos relativamente 

ao ciclo de referência: 

 

4.7.2.1.  SGG COOL-LITE ST108 
 

Raio de curvatura: 1000mm. 

- Lado da capa: côncavo 

Temperatura superior:   mais 2% a 2,5% 

Temperatura inferior:    mais 2,5% a 3% 

Tempo:     até 1% mais 

 

- Lado da capa: convexo 

Temperatura superior:   sem modificação  

Temperatura inferior:    menos 1% a 1,5% 

Tempo:      até 1% menos 

 

 

4.7.2.2. SGG COOL-LITE ST120, ST136, ST150 
 

a) Raio de curvatura: 1000mm e 2000mm 

Lado da capa: côncavo ou convexo 

Temperatura superior:   menos 1% a 1,5% 
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Temperatura inferior:    até 0,5% mais 

Tempo:     menos 1% a 1,5% 

 

b) Raio de curvatura: 3000mm 

Lado da capa: côncavo 

Temperatura superior:   menos 2% a 2,5% 

Temperatura inferior:    menos 1% 

Tempo:     sem modificação 

 

 
4.8. Opacificação 
 
4.8.1. Esmaltagem 

 

Sobre as capas SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST só podem ser 

utilizados esmaltes sem chumbo. 

As capas SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB podem ser 

esmaltadas (superfície completa ou motivos) pelos métodos correntes – 

serigrafia, rolo ou pulverização – desde que sejam feitos os ajustes 

correspondentes nas operações de secagem e têmpera. 

Recomenda-se que qualquer proposta de fornecimento de vidros SGG ANTELIO, 

SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB esmaltado, seja condicionada à 

aceitação prévia pelo cliente de amostras realizadas na instalação em 

questão.  

O produto SGG ST BRIGHT SILVER pode ser esmaltado com cobertura total nas 

cores branca e cinzento claro em qualquer das faces. A cobertura total em cores 

escuras não é admissível, pois pode produzir defeitos estéticos ou deteriorar a 

capa. Recomenda-se a realização de testes e sua validação para cobertura 

superiores a 50%. 

A serigrafia sobre o produto  SGG ST BRIGHT SILVER pode ser de 100% na scores 

branco e cinzento claro. Para serigrafias em cores escuras a Saint-Gobain não 

recomenda coberturas superiores a 50%,  sendo que pode ficar comprometido 

o aspecto estético do produto acabado. 

O processo de serigrafia e esmaltagem depende em muito da capacidade 

industrial do transformador. É da sua responsabilidade a realização de teste e 

validação do produto acabado. 
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Dada a variedade de produtos de esmaltagem, de equipamentos, de instalações 

e de métodos de trabalho, cada transformador deverá realizar testes com os 

seus próprios equipamentos. Os valores dados em seguida devem ser tomados 

apenas a título indicativo.  

 

a) Esmaltes Ferro, séries 132 e 140: 

 

Aplicação – serigrafia, rolo 

 

Secagem – 80ºC a 100ºC, tempo a ajustar conforme o equipamento, superfície 

da chapa e espessura da tinta 

 

Têmpera: 

Forno: Glasstech 1992, ciclo duplo 

Ciclo de referência: SGG PLANITHERM II da mesma espessura 

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

Temperatura superior: menos 1% a 2 % 

Temperatura inferior: menos 1% 

Tempo: menos 20% a 30% 

 

 

b) Esmaltes Johnson & Matthey 

 

Aplicação - serigrafia 

Secagem – 80ºC a 100ºC, tempo a ajustar conforme o equipamento, superfície 

da chapa e espessura da tinta 

 

b.1 – Têmpera plana: 

Forno: Tamglass HTF 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura  

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

Temperatura superior: mais 0,5% a 1 % 

Temperatura inferior: mais 1% a 1,5% 
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b.2 – Curvatura com têmpera: 

Forno: Glasstech mod. 4, ciclo duplo 

Ciclo de referência: SGG PLANILUX da mesma espessura  

Ajustamentos indicativos ao ciclo de referência: 

Temperatura superior: mais 1 % a 1,5% 

Temperatura inferior: sem modificação 

Tempo: mais 2% a 2,5% 

  

4.9. Laminagem 
 

 O vidro SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB podem ser 

laminados sem dificuldades específicas quando a capa se posiciona na face 4. 

 SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB também podem ser 
laminados com a capa em contacto com o PVB. Consulte o serviço técnico da 
SAINT-GOBAIN GLASS para mais informação. 

 Para a laminar de SGG  ST BRIGHT SILVER com a capa em contacto com o PVB só 
com o produto SOLUTIA RB 

 
4.10. Limpeza 

 

 Nunca utilizar ferramentas cortantes para eliminar as etiquetas de identificação 

do vidro. Podem ser utilizados a acetona e o álcool. 

 Nunca limpar com produtos abrasivos. 

 Não utilizar directamente sobre a capa produtos como giz ou marcadores para 

assinalar a presença do vidro. Se for necessário colocar um aviso, sugerimos 

que se suspenda um cartaz ou uma bandeirola no caixilho, tomando atenção 

para que não entre em contacto com o vidro. Pode também utilizar-se uma 

etiqueta autocolante do lado do vidro. 

 O betão, estuque, argamassa, etc., podem libertar produtos alcalinos. 

 Estes produtos, assim como os produtos contendo flúor e ácidos podem 

provocar uma degradação da superfície após algum tempo. Para evitar que tal 

aconteça todos os salpicos destes produtos devem ser imediatamente 

eliminadas. 

 A gordura, o óleo e os produtos utilizados para facilitar a montagem em obra 

devem ser eliminados com o auxílio de acetona ou de álcool. Esta limpeza com 

solventes deve ser imediatamente seguida por uma lavagem normal e 

enxaguamento com água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL y 

SGG COOL-LITE ST/STB também 

podem ser laminados com a 

capa em contacto com o PVB 
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Guia de transformação de vidro de  
Controlo Solar temperável 

SGG ANTELIO 

SGG REFLECTASOL 

SGG COOL-LITE ST/STB 

 

 

Este documento tem como princípio as regras essenciais para a utilização dos 

vidros SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB. 

 

SAINT-GOBAIN GLASS assegura que as informações deste documento estão 

correctas no momento da sua publicação. 

Contudo, a SAINT-GOBAIN GLASS reserva o direito de modificar ou acrescentar 

sem aviso prévio qualquer outra informação técnica. 

 

SAINT-GOBAIN GLASS não se responsabiliza por qualquer outra informação 

sobre os produtos SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL e SGG COOL-LITE ST/STB que 

não se encontrem neste documento. 

 

 


