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O Grupo Saint-Gobain

2017 vendas

líquidas

€40.8
BiPresente em

67 países

Um dos top100 
maiores groupos

industriais do mundo, 

com aproximadamente

950 fábricas

Mais de179,000
colaboradores

e 100+ nacionalidades
representadas

Mais de 4,100
lojas

Criada há mais de 

350 anos

atrás

Mais de 75% das

vendas
É feita no mercado de 

habitações: construção, 

renovação, infraestrutura e  

engenharia civil 
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O Grupo Saint-Gobain

• Algumas marcas famosas no Brasil
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A Vetrotech Saint-Gobain

•Vetrotech foi fundada em 1980 para desenvolver vidros de 

segurança resistentes ao fogo.

•Unidade de negócio especializada em fogo e em soluções em 

vidros de alta segurança (antivandalismo, balístico e resistente 

à explosão)

•Sede na Suíça com operações em 66 países, contando com 840

colaboradores.

•Com 7 principais unidades fabris em 3 continentes.
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Normas Técnicas

•Normativa nacional
• ABNT NBR 14925:2019 – Elementos construtivos envidraçados resistentes ao fogo para 

compartimentação.

• ABNT NBR 11742:2018 – Portas corta-fogo para saída de emergência.

• ABNT NBR 10636:1989 - Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo -

Método de ensaio

• ABNT NBR 6479:1992 - Portas e vedadores - Determinação da resistência ao fogo

•Normativa internacional (Comunidade Europeia)
• EN 13501-2:2016 – Fire classification of construction products and building elements – Part 2

• EN 1363-1:2012 - Fire resistance tests. General requirements. Part 1

• EN 1364-1:2015 - Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

• NEN 6069+A1:2016 – Ensaios e classificação de resistência ao fogo de elementos de construção.



Classificações de 

Resistência ao Fogo
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O Sistema = Vidro + Caixilhos

•Elementos envidraçados resistentes ao fogo

• Parcerias com fabricantes de sistemas de 

perfis em aço, aluminio e madeira.

• Fornecimento para fabricantes de portas e janelas

industriais

• Co-desenvolvimento de sistema customisado

para grandes projetos.

Testados em uma vasta variedade de sistemas!

+ =
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Classificações de Resistência ao Fogo

•Para-chamas (Sigla E)

• Característica: Integridade (E)

• Impede a passagem de gases tóxicos (fumaça) e chamas, mas não impede a transmissão de 

calor por radiação térmica. O elemento não pode se abrir possibilitando a passagem de gases.

• Normalmente aplicado em elementos para contenção de fumaça.

Chamas

Fumaça / Gases

Radiação de calor
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Classificações de Resistência ao Fogo

•Corta-fogo (Sigla EI)

• Característica: Integridade (E) e isolamento (I)

• Impede a passagem de chamas, gases tóxicos (fumaça) e isola a passagem de radiação de 
calor através do elemento. O elemento não pode aquecer mais do que a temperatura ambiente 
(TA) + 140º C na média dos termopares ou TA + 180º C em um único termopar na superfície do 
mesmo no lado protegido.

• Normalmente aplicado em divisórias, portas, janelas, pisos e fachadas.

Chamas

Fumaça / Gases

Radiação de calor
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Classificações de Resistência ao Fogo

•Redutor de radiação (Sigla EW)

• Característica: Integridade (E) e redução de radiação (W)

• Impede a passagem de chamas, gases tóxicos (fumaça) e reduz a passagem de radiação de 
calor. Durante o ensaio o limite de 15 kW/m2 a 1 m de distância do elemento é a radiação 
máxima aceitável. Mantem um ambiente habitável e evita a ignição de mobilha a uma distância 
de 1,5 m do elemento.

• Normalmente aplicado em divisórias, portas, janelas e fachadas.

Chamas

Fumaça / Gases

Radiação de calor
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Classificações de Resistência ao Fogo

•Tempo de resistência ao fogo

• Toda a classificação deve vir acompanhada do tempo de resistência ao fogo.

• O tempo de resistência ao fogo é o número de minutos dentro dos quais o elemento mantém 
todos os parâmetros exigidos por cada uma das classificações durante o ensaio.

• Um mesmo elemento pode possuir múltiplas classificações a medida que os parâmetros forem 
falhando. Ex: EI 30 / EW 60 / E 90, ou seja, o parêmetro de isolamento falhou com 30 minutos, 
o parâmetro de radiação falhou com 60 minutos e o parâmetro de integridade com 90 minutos.



Vidros Resistentes ao 

Fogo
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Vidros Resistentes ao Fogo

• Para-chamas (Sigla E)

• Característica: Integridade (E)

• O vidro para classificação para-chamas é geralmente 
monolítico, temperado ou não e possui composição química ou 
tratamento especiais para que resista ao diferencial de 
temperatura.

• Sodo-cálcicos, Cerâmicos ou Borosilicatos. 

• Espessura: 6 a 14 mm.

• Tempo de resistência ao fogo: 30 a 180 minutos.

• Normalmente aplicado em elementos para contenção de 
fumaça, fachadas e coberturas (laminado).
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Vidros Resistentes ao Fogo

•Corta-fogo (Sigla EI)

• Característica: Integridade (E) e isolamento (I)

• Os vidros para classificação corta-fogo são composto por 
vidros comuns temperados ou não com camada(s) 
intermediária(s) de gel intumescente.

• Espessura: 11 a 64 mm.

• Tempo de resistência ao fogo: 15 a 120 mm

• Normalmente aplicado em divisórias, caixa de escada, 
portas, janelas, pisos e fachadas.
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Vidros Resistentes ao Fogo

• Redutor de Radiação (Sigla EW)

• Característica: Integridade (E) e redução de radiação (W)

• Os vidros para classificação redutor de radiação podem ser 
assim como o para-chamas com adição de um revestimento 
refletivo de radiação de calor ou composto por vidros 
comuns, temperados ou não, com camada(s) 
intermediária(s) de gel intumescente.

• Espessura: 6 (monolítico) a 20 mm (camada de gel).

• Tempo de resistência ao fogo: 30 a 120 mm

• Normalmente aplicado em divisórias, portas, janelas e 
fachadas envidraçadas com excelente custo-benefício.



Ensaios para 

Certificação



19

Método de Ensaio e Requisitos 

• Curvas Tempo x Temperatura para ensaios

Sigla “-ef”
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Método de Ensaio e Requisitos 

•Curva Padrão (fogo interno) •Curva de fogo externo

<680°>1000°
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Método de Ensaio e Requisitos 

• Elemento envidraçado para-chamas (E)
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Método de Ensaio e Requisitos 

• Elemento envidraçado corta-fogo (EI)

Termopares:

Média < TA + 140º C

Ponto < TA + 180º C
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Método de Ensaio e Requisitos 

• Elemento envidraçado redutor de radiação (EW)

1 m

Radiação Máxima durante 

todo o ensaio: 15 kW/m2 Com gel

Monolítico
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Método de Ensaio e Requisitos 

• Elemento envidraçado para-chamas (E)
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Método de Ensaio e Requisitos 

• Elemento envidraçado corta-fogo (EI)

Antes Depois
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Radiação de Calor
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Ensaio demonstrativo

Regulamentação do Estado de São Paulo – IT 09
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Relatórios de Ensaio e 

Certificações
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Relatório de Ensaio e Certificações

•Quem pode emitir
• Terceira parte acreditada para tal fim, ex.:
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Relatório de Ensaio e Certificações

•O que verificar?
• Lista de produtos (modelos) componentes do elemento ensaiado.
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Relatório de Ensaio e Certificações

•O que verificar?
• Dimensões máximas de campo de aplicação.



Vantagens do EW e 

Relação de Custos
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Vantagens da classificação EW

• Evita a propagação de chama por radiação para o lado protegido, 

cumprindo sua função na compartimentação.

• Leve e fácil de manusear.

• Reduz o custo das esquadrias.

• Versatilidade de aplicação em todos os tipos de 

compartimentação.

• Promove soluções estéticas aos arquitetos.

• Promove o aproveitamento da iluminação natural (eficiência 

energética).
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Vantagens da classificação EW

• Ótima relação custo x benefício

E EW EI

1,00
1,25

5,00



Aplicações



38

Visor em parede de compartimentação

Aplicações

• Dubai - EAU

• Contraflam Lite 

Structure EW 60
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Caixa de escada

Aplicações

• Ebene - Alemanha

• Contraflam Lite EW 30
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Caixa de escada

Aplicações

• Ebene - Alemanha

• Contraflam Lite EW 30
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Compartimentação de escada

Aplicações

• Utrecht – Holanda

• Contraflam Lite EW 60
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Caixa de escada

Aplicações

• Niekee College- Holanda

• Vetroflam EW 60



43

Shaft de elevador

Aplicações

• De Rotterdam - Holanda

• Contraflam Lite EW 60



44

Compartimentação de estacionamento

Aplicações

• Wafi Mall – Dubai - EAU

• Contraflam EW 120
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Porta de folha dupla e divisórias

Aplicações

• ZBC Elisabeth – Breda, Holanda

• Contraflam Lite EW 30
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Portas de folha dupla

Aplicações

• St. Antonius Ziekenhuis

• Utrecht, Holanda

• Contraflam Lite EW 60
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Divisórias

Aplicações

• Albertinum Kapel

• Nijmegen, Holanda

• Contraflam Lite EW 60
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Elementos horizontais para compartimentação vertical

Aplicações

• Sanquin

• Amsterdam, Holanda

• Contraflam Lite EW 90
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Fachada interna

Aplicações

• Faculdade Niekee – Roermond - Holanda

• Vetroflam EW 60
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Átrio

Aplicações

• Forbury Place – Reino 

Unido

• Contraflam Structure

EI 30
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Porta de folha simples

Aplicações

• Schüco – Alemanha

• Contraflam EI 60
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Fachada

Aplicações

• Sede do Banco Nordea

• Dinamarca

• Contraflam Lite Structure EW 30
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Caixas de escada e elevadores

Aplicações

• Sign

• Alemanha

• Contraflam EI 30
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Átrio

Aplicações

• Brasil

• Contraflam EI 60



Perguntas?



paulo.penna@saint-gobain.com

+55 (11) 99600-4191


