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Texto entregue

Pintado com tintas vitrificadas, o vidro esmaltado é usado para trazer mais estilo em diferentes projetos. A 
técnica une os benefícios do jateamento, serigrafia e pintura, podendo receber diversas cores e estampas com 
o intuito de ser um artefato que agrega segurança e beleza. 

Para a confecção, primeiramente as peças recebem o esmalte cerâmico, em seguida são levadas ao forno de 
têmpera a aproximadamente 700 °C. Neste momento, ocorre a fusão entre o esmalte e o vidro, e com isto, as 
cores ficam agregadas de forma firme à superfície do vidro, transformando a peça em vidro temperado. 

Diferenciais do vidro esmaltado

Normalmente, os profissionais de arquitetura e decoração optam pelo vidro para trazer requinte aos 
diferentes ambientes de uma residência ou empresa. O motivo é a customização: são disponibilizados no 
mercado diferentes formatos e variadas cores de peças.

Ao fazer esta escolha para dividir ambientes, é preciso preocupar-se com a temperatura, principalmente em 
ambientes em exposição ao sol. Aqui, uma escolha errada pode deixar o ambiente muito frio ou muito 



quente. O vidro esmaltado regula a temperatura que será transmitida, proporcionando um local mais 
agradável.

O material traz segurança para o ambiente por apresentar grande resistência. O vidro temperado é uma opção 
mais rígida, tem elevada resistência térmica e, quando estilhaça, se transforma em pequenos fragmentos, 
característica que traz mais segurança para uso.

A diversidade de cores permite fácil adaptação ao projeto de decoração escolhido, seja ele tradicional ou 
mais inovador – um ambiente com muitas cores ou mais sóbrio.

Como o vidro esmaltado é aplicado

Não há regras para inserir o vidro esmaltado em seu projeto. Entre as dicas, estão o uso em divisórias de 
ambientes, portas, boxes de banheiro, armários, tampos de mesa, fachadas ou projetos arquitetônicos em 
geral. 

De acordo com a necessidade, as estampas projetadas na peça podem trazer proteção total da superfície. Esta 
característica garante mais privacidade para os ambientes, principalmente para dividir salas de reuniões de 
empresas ou então para proteger portas de entrada.

Praticidade do vidro esmaltado

Quando se fala em limpeza de produtos com cores, logo vem à cabeça que os mesmos podem desbotar ou 
estar sujeito ao desgaste ao longo do tempo. O vidro esmaltado passa por um processo de fusão entre a 
própria peça e o esmalte, fazendo com que a qualidade da estampa permaneça independentemente do tempo, 
mesmo em móveis que vão passar por limpezas constantes.

Outra característica forte que faz o vidro ser uma ótima opção é a sustentabilidade. O material é totalmente 
reciclável, ou seja, ele pode ser reutilizado para fabricar outras peças quantas vezes for necessário – e mais: 
sem perder a qualidade.

Para a instalação de produtos em vidros com boa reputação no mercado, é importante que sejam procurados 
profissionais para instalar peças com qualidade e durabilidade. Esta característica trará mais segurança para 
os ambientes e economia.

A Reflex Tempervidros oferece soluções completas e sob medida em vidros. São opções das mais simples às 
mais sofisticadas, ferragens, boxes, tudo feito para atender suas necessidades. Vale a pena conhecer os 
produtos.
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Texto entregue

Para realizar o procedimento de vedação dos vidros de forma correta, é preciso se atentar a alguns aspectos 
importantes, como o tipo de material a ser utilizado e qual superfície ela será aplicada. 

Dessa forma, você garante que o vão entre o vidro e a parede será vedado completamente, obtendo um 
melhor resultado para o seu projeto de construção e garantindo maior proteção para os ambientes.

Neste texto, apresentaremos como funciona o processo de vedação de vidros e quais vantagens ela traz para 
a proteção tanto dos vidros quanto de seu imóvel.

Como a vedação de vidros funciona?

A técnica de vedar os vidros em uma construção tem como principal objetivo proteger os ambientes da casa 
contra fatores externos, como a entrada de água da chuva, a interferência dos ventos e a poeira. Já em vidros 
de aquários e de piscinas, por exemplo, a vedação ajuda a evitar que a água vaze.

Primeiramente, para fazer a vedação de maneira eficiente, é necessário que o espaço entre o vidro e a parede 
seja limpo por completo, pois qualquer sujeira nesse local pode comprometer o procedimento.

Se não for realizada corretamente, a vedação dos vidros compromete todo o projeto de construção e diminui 
o valor agregado do imóvel, pois necessitará de reparos futuros e comprometerá a estrutura e o bem-estar de 
quem mora ou frequenta o ambiente.



Para estipular o local onde a vedação será feita, é interessante utilizar fita crepe na demarcação das juntas do 
vidro. Isso garante um melhor acabamento no final e maior precisão para o profissional que realizará o 
processo.

Quando falamos das vantagens trazidas pelo procedimento de vedação, além da proteção contra condições 
externas que citamos acima, podemos destacar também o conforto acústico que ele traz ao ambiente, pois 
isola o som vindo de fora.

Ou seja, se for bem executada, a vedação de vidros agrega valor ao projeto do imóvel e traz vários 
benefícios. 

Em relação aos materiais utilizados para o serviço, existem alguns tipos que são amplamente utilizados, 
como a fita vedadora (também conhecida como “vedação com escova”), a borracha e o silicone. Abaixo, 
falaremos um pouco sobre as características de cada um.

Vedação com escova

As escovas para vedação são feitas de material polipropileno, o qual possui a característica de evitar 
infiltrações por ser hidro-repelente (repelente de água). 

É um tipo bastante eficaz de vedação; no entanto, é importante ficar atento ao tempo de uso, pois, com o 
tempo, pode ser que as cerdas da escova fiquem desalinhadas e “descabeladas”, comprometendo a proteção 
do vidro e do espaço. Por isso, preste atenção na marca escolhida.

Vedação com silicone e borracha

A maior vantagem trazida pela vedação com silicone, com certeza, é durabilidade, pois ele é resistente às 
condições climáticas e a demais fatores adversos. 

É por este motivo que esse material é indicado para locais mais úmidos, como as casas na praia, por 
exemplo. É um material que não se desgasta facilmente com a influência da água. Ou seja, em longo prazo, o 
silicone é um bom investimento para o imóvel.

Por último, temos a borracha, que é outro material comum para a vedação de vidros. Geralmente, são feitas 
de monômero etileno propileno dieno (conhecido pela sigla EDPM). Se bem instalada, a borracha não deixa 
nenhum espaço no vão do vidro.

Visite o site da Reflex Tempervidros e conheça nossa galeria de produtos e serviços!

Fontes:
https://abravidro.org.br/punoticias/confira-nossas-dicas-para-vedacao-do-vidro/
https://perguntas.habitissimo.com.br/pergunta/vedacao-dos-vidros-do-pergolado#1
http://consertasacada.com.br/blog/2017/10/30/qual-a-melhor-vedacao-entre-vidros-escova-x-borracha/
https://geocontract.com.br/Post/12358/vedacao-para-vidro-conheca-4-silicones-obrigatorios-para-este-tipo-
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Texto entregue

O vidro é um material bastante versátil e pode ser utilizado para um grande número de finalidades. Alguns 
usos do vidro exigem um material mais resistente e seguro, que suporte pressões, temperaturas, impactos e 
que não machuque pessoas em caso de quebra ou rompimento. Nesse texto, iremos apresentar a você os 
vidros mais seguros e resistentes que existem. Está interessado? Confira!

Vidros de segurança

Quando o assunto é segurança e resistência, três tipos de vidro são destaque: temperado, laminado e 
aramado. Esses vidros têm uma montagem estrutural que permite maior resistência e, por isso, são os mais 
usados para boxes, tampos de mesa, prateleiras, degraus, janelas, vidros automotivos, vidros para usos 
químicos ou industriais, entre outros. Veja:



Vidro temperado

Vidro temperado é o nome dado à peça de vidro que passou por um processo chamado têmpera. O processo 
consiste em pegar vidro comum, aquecê-lo e resfriá-lo subitamente. Com isso, a peça se torna mais segura e 
resistente. Sua resistência permite a aplicação sem o uso de caixilhos, tornando o material ainda mais 
versátil. 

Além da resistência aprimorada, outra característica desse tipo de vidro é que, ao quebrar, ele não oferece 
grandes riscos de ferir pessoas próximas ao local da ruptura. O vidro temperado quebrado forma cacos de 
tamanho maior com pontas arredondadas - e não pontiagudas -, que não ferem a pele. 

Vidro laminado

O vidro laminado também tem performance diferenciada para quem busca utilizar um material de alta 
resistência e segurança. No caso do laminado, ele também tem um ótimo desempenho em relação ao som e 
à temperatura e, por isso, sua característica isolante lhe permite amplo uso na arquitetura, portas, divisórias, 
janelas, guarda-corpos, vitrines, coberturas, fachadas, entre outros.

O vidro laminado é composto por duas peças de vidro comum unidas por uma fina camada de PVB ou 
resina entre ambas. Essa camada é utilizada para impedir que os cacos de vidro se espalhem em caso de 
quebra. Se o vidro vier a quebrar, os pedaços ficarão aderidos à camada interna, facilitando a higienização e 
garantindo segurança ao ambiente.

Vidro aramado

O vidro aramado, além de ter como diferencial o aspecto da segurança, também é uma ótima escolha para 
quem busca um vidro decorativo. As peças de vidro aramado são compostas por um vidro translúcido 
impresso agregado a uma grelha feita de metal.

Tal qual a película do vidro laminado, a grelha aqui também tem a função de segurar fragmentos em caso 
de quebra. Esse vidro também tem boa performance de resistência ao fogo e a altas temperaturas. Muito 
utilizado para divisórias, coberturas, guarda-corpos, movelaria e outros fins correlatos.

Outros vidros para você

Agora que você já conhece os vidros de segurança, saiba sobre outros tipos de vidro que podem interessar ao 
seu projeto



Vidro impresso: vidro com uma ou ambas as faces impressas com desenhos ou texturas
Vidro craquelado: duas camadas de vidro comum unidas por uma camada de vidro temperado 
quebrado entre elas, com lindo aspecto estético
Vidro acidado: vidro levemente opaco, produzido em várias cores através do contato com ácidos

Acesse o nosso site e conheça a nossa galeria de produtos! 
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Texto entregue

Vidro temperado X laminado: qual a diferença entre os dois? 

Na construção civil, o uso de vidros em diversos tipos de projetos é bastante comum. Dentre os mais 
utilizados, estão o temperado e o laminado, sendo ambos ideais quando o assunto é segurança. 

Apesar da semelhança entre os dois materiais, algumas características próprias de cada um deles são capazes 
de distingui-los. Por isso, hoje você conhecerá a diferença entre o vidro temperado e o vidro laminado. 



Acompanhe a seguir! 

Vidro temperado 

Vamos começar falando sobre o vidro temperado e suas principais características. Para ser produzido, por 
exemplo, o material passa por um tratamento térmico: é inserido em um forno aquecido a aproximadamente 
600ºC, sendo resfriado bruscamente em seguida. 

O processo é fundamental para enrijecer a estrutura do material. Além disso, é responsável por conferir uma 
resistência a choques térmicos cinco vezes maior em comparação ao vidro comum, podendo suportar 
grandes variações de temperaturas. Já em relação ao vidro laminado, o temperado é pouco flexível. 

Outra característica notável desse material é que, após a transformação, ele não pode ser furado ou cortado. 
Caso isso ocorra, a peça pode sofrer um estilhaçamento total, embora os fragmentos sejam pequenos e pouco 
cortantes. 

O temperado é considerado um vidro de segurança, sendo muito utilizado em janelas, portas, vitrines, boxes 
de banheiro, fogões e divisórias. 

Vidro laminado 

Agora, é o momento de falarmos sobre os atributos do vidro laminado, também classificado como um vidro 
de segurança. Assim, fica mais fácil entender as principais diferenças entre ele e o temperado, a começar 
pelo processo de fabricação, o qual é bastante diferenciado. 

No caso do laminado, ocorre a união de duas ou mais placas, as quais podem ser de vidro comum ou 
temperado. O que une as peças são camadas intermediárias de películas de PVB (Polivinil Butiral), 
formando uma espécie de sanduíche. Este processo garante que, caso haja danos ao material, os estilhaços se 
mantenham colados na película e não se soltem. 

A película de PVB também é responsável por filtrar cerca de 99% dos raios ultravioleta, os quais podem, a 
longo prazo, descolorir objetos presentes no local, como móveis e tecidos. Além do mais, o laminado reduz 
ruídos, já que amortece as vibrações sonoras por meio das camadas de polivinil butiral. 

Uma desvantagem em relação ao temperado é que o laminado é menos resistente a impactos frontais. Assim, 
é mais recomendado utilizá-lo em pisos, claraboias, degraus, corrimãos, guarda-corpos e coberturas. 

Qual deles escolher para o seu projeto? 

Na hora de se decidir sobre o tipo de vidro que será utilizado no seu projeto, o mais importante é avaliar 
onde ele será instalado. Dessa forma, você não corre o risco de escolher um material inadequado para a 
construção. 

Em relação ao custo, o vidro temperado geralmente é mais vantajoso, o que não significa que seja inferior no 
quesito segurança. A grande questão é que o laminado é mais indicado em projetos que requerem uma 
segurança maior, como sacadas e mezaninos. 

Outra opção para quem deseja ainda mais segurança é utilizar o vidro laminado temperado, o qual une os 
atributos de ambos os materiais. Pode ser empregado, por exemplo, em fachadas, degraus, claraboias e pisos. 

Portanto, avalie a necessidade do seu projeto e descubra qual dos dois materiais é o ideal para você. 



Gostou desse texto? Acesse nosso site e conheça os melhores produtos e serviços para o seu projeto!


