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Segurança com sistemas em vidros a prova fogo



A Vidros Corta Fogo  é uma empresa  especializada no fornecimento de sistemas com vidros à prova de fogo. Com 
as seguintes classificações de resistência EI 30/60;120 Minutos de Integridade e Isolamento.

Produtos certificados dentro dos Padrões e Normas Internacional BS 476:EN 1364-4, No Brasil atende NBR 14925.

Todo este processo é composto por três  etapas:

1- Técnicos especializados na área comercial. Toda venda não se trata simplesmente vender uma porta, janelas ou 
fachadas. Toda concepção é definida em projetos junto com os arquitetos ou consultores de projetos de incêndio 
definindo se o local projetado será  área de compartimentação ou uma área envidraça alinhado com estética moderna  
respeitando o projeto de incêndio de acordo com as normas e a legislação vigente de cada estado.

2- A qualidade do produtos e seus componentes. Todo sistemas  que vendemos é composto 100% com material 
ignífugo (são esquadrias, fita de vedações, vidros e silicone).

3- Equipe de campo altamente qualificada e comprometida com os nossos clientes.

EMPRESA

Após análises do mercado de segurança e manutenções de Portas Corta Fogo e Sistema de Blindagem, constatamos 
que a segurança e qualidade dos produtos são primordiais aos clientes. Baseando-se nestes princípios a empresa 
Vidros Corta Fogo, foi criada para proporcionar aos nossos clientes o que é fundamental na Parte de Segurança. 
Nossa empresa atende suas necessidades em Segurança e garantia nas manutenções. 

TÉCNICO COMERCIAL



REFERÊNCIAS NORMATIVAS



PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



NOSSOS PRODUTOS INSTALADOS NO BRASIL

Janelas sistema EI 60 minutos de isolamento e integridade, instalado em uma empresa Cavidade de Sorocaba SP.



NOSSOS PRODUTOS INSTALADOS NO BRASIL



NOSSOS PRODUTOS INSTALADOS NO BRASIL





PORTAS RESISTENTE AO FOGO 
INSTALADAS EM ROTAS DE FUGA 



PÉ DIREITO ALTO 



TELHADO DE VIDRO 

FACHADA EXTERNA (FINAL INTERNO) 

Proteção contra incêndios
pode ser transparente.



DIVISÓRIA DE PAREDE SECA (DRYWALL) 

PORTA COM VIDRO CORTA FOGO 

Classificações de resistência EI 30/60; 120 Minutos de Integridade e Isolamento.
Produtos certificados dentro dos Padrões e Normas Internacional BS 476:EN 1364-4, No Brasil atende NBR 14925.



VIDRO CORTA FOGO 

COMO FUNCIONA 



AÇÃO TECNOLÓGICA DE INTUMESCENTE 

DEFINIÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FOGO 



DEFINIÇÃO DE INCÊNDIO 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

CLASSES RESISTENTES
DE ACORDO COM A EN



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

PARÂMETROS TÉCNICOS DE VIDRO A PROVA DE FOGO 



VIDRO IGNÍFUGO COM ALTO CONTEÚDO DE POTÁSSIO 

Características do produto
 
1. Alta resistência: na mesma espessura, sua resistência é várias vezes maior 
que a do vidro float.
2. Forte resistência ao fogo: ele pode manter a vibração na chama de 1000 ° C 
por 60-180 minutos, o que pode efetivamente impedir a propagação de chamas 
e fumaça, e é benéfico ter tempo suficiente para escapar e resgatar os trabalhos 
de socorro.
3. Alta resistência às intempéries: Adequado para uma variedade de ambientes 
naturais, em exposição prolongada à luz solar, inalterada, quase a mesma vida 
que o vidro comum.
4.Machinability: Pode ser processado em vidro de segurança laminado retardador 
de chama, vidro isolante, vidro revestido, vidro de parede de cortina, etc.
5. Fácil de instalar: O método de instalação é simples e próximo ao vidro comum.



PARÂMETROS TÉCNICOS DO VIDRO A PROVA DE INCÊNCIO 



INSTALAÇÃO DE JANELA COM VIDRO CORTA FOGO 

Equipe de campo altamente qualificada e comprometida com os nossos clientes.
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Segurança com sistemas em vidros a prova fogo

Clique nos ícones para interagir

www

R. Alvorada, 1289 - Vila Olímpia, São Paulo - Brasil 

55+11-95227-2651

contato@vidrocortafogo.com.brwww.vidrocortafogo.com.br

https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511952272651
tel:5511952272651
https://vidrocortafogo.com.br/
mailto:contato@vidrocortafogo.com.br
https://goo.gl/maps/Dt1rS6hboWLqHdgv9
https://www.facebook.com/Vidros-corta-fogo-1630654970594220/
https://www.linkedin.com/in/gerson-oliveira-6a0b8153/
https://twitter.com/Vidrocortafogo

