Com a função principal de ﬁltrar os raios solares, os vidros de proteção solar diminuem a entrada de calor
para o interior do ambiente entre 40 e 70%, permitindo que a temperatura ﬁque sempre agradável e o espaço
muito mais confortável, sem afetar a luz natural recebida, o que também garante economia, tanto com a
redução do uso da iluminação artiﬁcial, como também com o uso do ar condicionado.
Além disso, o vidro promove a interação das pessoas com o meio externo e, quando laminado, atua como
barreira impedindo a entrada dos raios ultravioletas (UV) em quase 100% durante todo o dia, evitando assim
o desbotamento de móveis, tecidos e pisos, causado pela incidência direta da radiação solar sobre eles, e
protegendo as pessoas dos danos causados à pele.
O vidro de proteção solar recebe esta característica já na linha de produção e, por isso, tem alta resistência,
não se tratando de uma película aplicada após a instalação do vidro.
Em residências, qualquer tipo de janela pode receber um vidro de proteção solar, seja instalando uma nova
ou substituindo somente o vidro da atual.
Fonte: Cebrace
A Cebrace é fruto de uma joint-venture entre dois dos maiores grupos produtores de vidro plano do mundo: a
Saint-Gobain (França) e a NSG (Japão), que adquiriu a Pilkington em 2006. Fundada em 1974, reúne em seu
processo de fabricação o know-how e a tecnologia de dois gigantes do setor de vidros. Isto a coloca no posto
de empresa líder no mercado brasileiro do segmento de vidro plano.
Primeira empresa do setor vidreiro a ser membro-fundador do Green Building Council Brasil (GBCB), a
Cebrace tem um compromisso com a preservação do planeta e as futuras gerações, não só investindo no
desenvolvendo de produtos sustentáveis, mas buscando constantemente soluções de baixo impacto
ambiental em seus processos produtivos.
Com capacidade de produção de 3.600 mil toneladas/dia, a Cebrace possui cinco unidades fabris: três em
Jacareí (SP), uma em Caçapava (SP) e uma unidade em Barra Velha (SC), que produzem a mais completa
gama de produtos, utilizados na construção civil, indústria automobilística, eletrodomésticos, móveis e
decoração.

