
Produzimos vidros,                                   entregamos soluções. 



O Cool Lite KNT é um vidro de proteção solar seletivo, ou 
seja, impede o calor de entrar sem barrar a entrada de luz. 
Além disso, possui grande versatilidade, pois pode ser 
temperável, curvável e serigrafado.

Principais benefícios

- Quando usado como vidro duplo, isola termicamente 
até 5 vezes mais do que um vidro transparente monolítico.

- Impede a entrada de calor sem barrar a entrada da luz.

- Permite maior conforto visual, pois evita o ofuscamento.

- Possui aparência semelhante à de um vidro comum,
sem o efeito espelhado.

Aplicação

Fachadas, coberturas, portas, janelas e sacadas.
Pode ser utilizado serigrafado, curvo, temperado, 
laminado ou duplo.

O Cool Lite SKN faz parte da mais nova geração de vidros 
de proteção solar seletivos, ou seja, impede o calor de 
entrar sem barrar a entrada de luz. Devido ao seu alto 
desempenho, é usado nas maiores obras do mundo.

Principais benefícios

- É o vidro de proteção solar de maior desempenho.

- Quando utilizado como vidro duplo, isola termicamente 
até 5 vezes mais do que um vidro transparente monolítico.

- Impede a entrada de calor sem barrar a luz.

- Permite maior conforto visual, pois evita o ofuscamento.

- Possui aparência semelhante à de um vidro comum,
sem o efeito espelhado. 

- Baixo emissivo, ou seja, proporciona alto
isolamento térmico.

Aplicação

É ideal para aplicações em fachadas, coberturas, portas, 
janelas e sacadas. Deve ser utilizado como vidro laminado 
ou duplo.

Eco Lite é um vidro de proteção solar que possibilita
a redução da entrada de calor no ambiente, mantendo 
uma aparência semelhante à de um vidro comum.

Principais benefícios

- Reduz em até 52% a entrada de calor.

- Tem aparência semelhante à de um vidro comum,
ou seja, sem o efeito espelhado.

- Permite maior conforto visual, pois evita
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas, coberturas e sacadas.

PROTEÇÃO SOLAR

É o vidro ideal para aplicações que 
exijam perfeita visibilidade, pois não 
provoca distorções e permite grande 
passagem de luz.

Principais benefícios

- Constitui a matéria-prima para o 
processamento de todos os demais 
vidros planos, sendo aplicado em 
diferentes segmentos.

- Pode ser utilizado como vidro laminado, 
temperado, curvo, serigrafado e duplo 
envidraçamento (dois vidros separados
por uma câmara de ar).

Aplicação

Construção civil: box, fachadas, janelas, 
portas, prateleiras, balcões e pisos.

Indústria de móveis e decoração: 
prateleiras, portas, revestimentos 
e tampos de mesa.

Indústria automobilística e de
eletrodomésticos.

VIDRO PLANO e ESPELHO

O Espelho Cebrace, produzido nas 
espessuras entre 4 mm e 6 mm, é 10 vezes 
mais resistente a manchas quando 
comparado a um espelho comum.

Principais benefícios

- Preserva o meio ambiente dos 
danos causados pelos resíduos de 
cobre e chumbo.

- Maior resistência à umidade, oxidação, 
formação de manchas e corrosão nas 
bordas, podendo ser aplicado lapidado 
ou bisotado.

- Variedade de cores.

Aplicação

Em locais úmidos*, como saunas, banheiros 
e próximos a piscinas ou em decorações
de interiores, onde o espelho 
é aplicado em grandes dimensões, como  
shopping centers, academias, hotéis, 
residências e outros.

O espelho Mirage 3G, disponível nas 
espessuras 2 mm e 3 mm, é produzido e 
consagrado no Brasil há mais de 15 anos.

Principais benefícios

- Garantia de qualidade e durabilidade.

- Não distorce as imagens.

- Livre de cobre.

- Livre de chumbo.

Aplicação

Em todo tipo de ambiente residencial 
ou comercial e, principalmente, na
indústria moveleira.

*Desde que respeitadas as condições 
estabelecidas na NBR 15198 (denominação 

de norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

A nova geração do vidro Cool Lite ficou ainda 
mais versátil. Agora, ele pode ser aplicado 
monolítico, temperado e curvo, permitindo 
maior flexibilidade aos projetos.
O vidro de proteção solar mais vendido do 
Brasil tem mais de 16 anos de mercado e mais 
de 6 milhões de m² instalados em projetos
pelo País.

Principais benefícios

- Reduz em até 80% a entrada de calor.

- Impede em até 99% a entrada dos raios UV 
(quando laminado).

- Versatilidade de aplicação, podendo ser 
aplicado monolítico, laminado, duplo, 
temperado, curvo e serigrafado.

- Permite maior conforto visual, pois evita 
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas,
coberturas e sacadas.

O Emerald, vidro verde intenso, permite 
excelente passagem de luz e controle 
térmico, sem usar camadas refletivas 
em sua composição.

Principais benefícios

- Excelente passagem de luz (variando de 
71% a 62%, de acordo com a espessura).

- Baixa reflexão (comparado aos vidros 
refletivos).

- Em média, promove uma redução de 
40% do calor, em relação ao vidro incolor
de mesma espessura.

- Permite maior conforto visual, pois evita 
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas, coberturas 
e sacadas.

Vidro de proteção solar com grande 
durabilidade e resistência da camada 
metalizada.

Principais benefícios

- Reduz em até 60% a entrada de calor.

- Versatilidade de aplicação, podendo ser 
utilizado monolítico (uma folha de 
vidro), curvo, serigrafado, temperado, 
laminado ou duplo.

- Impede em até 80% a entrada dos raios 
UV (monolítico).

- Possui aspecto refletivo e por isso 
oferece privacidade.

- Permite maior conforto visual, pois evita 
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas, coberturas, 
sacadas, divisórias, tampos de mesa, 
armários e fogões.
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VIDRO DE SEGURANÇA e VIDROS ESPECIAIS

O vidro autolimpante Bioclean aproveita
a força dos raios UV e da água da chuva 
para combater a sujeira e os resíduos
que se acumulam no exterior do vidro.

Principais benefícios

- Visualmente idêntico aos vidros normais.

- A camada autolimpante é integrada ao 
próprio vidro e por isso tem alto nível de 
durabilidade, não se desgastando ao longo 
do tempo.

- Dispensa a limpeza constante e o 
uso de detergentes.

- Garante uma visão nítida, mesmo em 
dias de chuva, porque sua superfície não 
acumula sujeiras.

Aplicação

Sempre na parte externa das edificações, 
com no mínimo 15º de inclinação em 
relação à horizontal. É ideal para aplicações 
em fachadas, coberturas, janelas, portas, 
sacadas e outros, e em áreas altamente 
poluídas. Pode ser utilizado como vidro 
comum, temperado, laminado, curvo, 
serigrafado e duplo.

Especiais

É um vidro antirreflexo, criado para 
aplicações onde se exigem máxima 
transparência e baixíssima reflexão.

Principais benefícios

- Impede a entrada de 99% dos raios 
UV, evitando o desbotamento de 
móveis e objetos.

- Permite uma grande passagem de luz 
natural (acima de 90%).

- Reduz a reflexão em até 5 vezes, quando 
comparado ao vidro float incolor.

Aplicação

Ideal para vitrine, showrooms , museus, 
concessionárias, hotéis, displays  e outros. 
Pode ser utilizado como vidro monolítico, 
laminado, temperado, curvo, serigrafado 
e duplo.

showrooms
displays

O vidro Laminado é composto por 
duas chapas de vidro, intercaladas por 
uma película plástica de grande 
resistência (PVB).

Principais benefícios

- Segurança: em caso de acidentes, os 
fragmentos de vidro ficam presos na 
película, evitando ferimentos e mantendo 
a área fechada até que a substituição do 
vidro seja realizada.

- Conforto acústico: reduz a entrada de 
ruídos externos.

- Variedade de cores, permitindo 
inúmeras combinações.

- Proteção contra raios UV: barra 99,5% 
desses raios, evitando o desbotamento e
o envelhecimento dos móveis, das cortinas,  
dos tapetes e outros objetos, além de 
minimizar os danos causados à pele.

Aplicação

Coberturas, fachadas, sacadas, 
guarda-corpos, portas, janelas, 
divisórias, vitrines e pisos.

BAIXO EMISSIVO

O vidro Planitherm não permite a troca de 
calor entre o ambiente interno e externo.

Principais benefícios

- Quando utilizado como vidro duplo, isola 
termicamente tanto o frio como o calor, 
sendo até 5 vezes mais performático do que 
o vidro incolor monolítico.

- É o vidro com menor emissividade 
do mercado.

- Ideal para reduzir o consumo energético.

- É incolor.

Aplicação

Refrigeração comercial (nas portas de 
refrigeradores verticais). Deve ser aplicado 
como vidro laminado ou duplo.

Construção civil: fachadas e coberturas. 
Pode ser temperado e aplicado como vidro 
laminado e duplo.

Tec, o vidro low-e da Cebrace, é a 
melhor opção de aplicação para locais 
onde é indesejável o embaçamento por 
condensação de umidade, mantendo bom 
desempenho térmico e aparência neutra.

Principais benefícios

- Produto versátil, podendo ser aplicado 
monolítico, curvo, serigrafado, temperado, 
laminado ou duplo.

- Fácil processamento.

- Facilidade de manuseio e estocagem.

- Pode ser aquecido.

Aplicação

Refrigeração comercial e eletrodomésticos 
(portas de refrigeradores horizontais e 
verticais). Pode ser aplicado como vidro 
monolítico, laminado, temperado e duplo.

low-e



DECORAÇÃO

O Diamant é fabricado com baixo teor de 
óxido de ferro, resultando em um vidro 
extremamente transparente e claro. 

Principais benefícios

- Permite alta passagem de luz.

- Não possui o tom esverdeado comum nos 
vidros incolores.

- Pode ser combinado com qualquer tipo 
de vidro.

- É altamente versátil e facilmente 
transformável, podendo ser aplicado 
como vidro monolítico, laminado, 
temperado, curvo e duplo.
 
Aplicação

Construção civil, decoração e 
eletrodoméstico.

É um vidro extragrosso, com espessura 
que varia entre 12 mm e 19 mm e pode 
ser aplicado nas mais diversas formas, 
conferindo modernidade e sofisticação 
aos projetos.

Principais benefícios

- Cor uniforme.

- Facilidade no corte.

- Temperável e curvável.

- Por ser mais espesso, possui maior 
resistência mecânica.

Aplicação

Tampos de mesa, balcões, prateleiras, pias, 
sistemas estruturais, escadas, colunas, vigas 
e guarda-corpos.

É um vidro pintado que pode ser utilizado na 
decoração, indústria moveleira e construção 
civil. O Coverglass atende a projetos que visam 
a acabamentos e resultados diferenciados.

Principais benefícios

- Disponibilidade de cores: branco, 
extrabranco, vermelho ópera, preto
e preto real.

- Os vidros nas cores branco e extrabranco 
podem ser utilizados em áreas externas 
(proteção UV).

- O vidro preto real é ideal para uso em 
tampos de mesa.

- Pode ser laminado com resina.

Aplicação

Pés e tampos de mesa, balcões, divisórias, 
portas, revestimentos de parede e 
portas de armário.



O vidro Laminado é composto por 
duas chapas de vidro, intercaladas por 
uma película plástica de grande 
resistência (PVB).

Principais benefícios

- Segurança: em caso de acidentes, os 
fragmentos de vidro ficam presos na 
película, evitando ferimentos e mantendo 
a área fechada até que a substituição do 
vidro seja realizada.

- Conforto acústico: reduz a entrada de 
ruídos externos.

- Variedade de cores, permitindo 
inúmeras combinações.

- Proteção contra raios UV: barra 99,5% 
desses raios, evitando o desbotamento e
o envelhecimento dos móveis, das cortinas,  
dos tapetes e outros objetos, além de 
minimizar os danos causados à pele.

Aplicação

Coberturas, fachadas, sacadas, 
guarda-corpos, portas, janelas, 
divisórias, vitrines e pisos.

BAIXO EMISSIVO

O vidro Planitherm não permite a troca de 
calor entre o ambiente interno e externo.

Principais benefícios

- Quando utilizado como vidro duplo, isola 
termicamente tanto o frio como o calor, 
sendo até 5 vezes mais performático do que 
o vidro incolor monolítico.

- É o vidro com menor emissividade 
do mercado.

- Ideal para reduzir o consumo energético.

- É incolor.

Aplicação

Refrigeração comercial (nas portas de 
refrigeradores verticais). Deve ser aplicado 
como vidro laminado ou duplo.

Construção civil: fachadas e coberturas. 
Pode ser temperado e aplicado como vidro 
laminado e duplo.

Tec, o vidro low-e da Cebrace, é a 
melhor opção de aplicação para locais 
onde é indesejável o embaçamento por 
condensação de umidade, mantendo bom 
desempenho térmico e aparência neutra.

Principais benefícios

- Produto versátil, podendo ser aplicado 
monolítico, curvo, serigrafado, temperado, 
laminado ou duplo.

- Fácil processamento.

- Facilidade de manuseio e estocagem.

- Pode ser aquecido.

Aplicação

Refrigeração comercial e eletrodomésticos 
(portas de refrigeradores horizontais e 
verticais). Pode ser aplicado como vidro 
monolítico, laminado, temperado e duplo.

low-e

VIDRO DE SEGURANÇA e VIDROS ESPECIAIS

O vidro autolimpante Bioclean aproveita
a força dos raios UV e da água da chuva 
para combater a sujeira e os resíduos
que se acumulam no exterior do vidro.

Principais benefícios

- Visualmente idêntico aos vidros normais.

- A camada autolimpante é integrada ao 
próprio vidro e por isso tem alto nível de 
durabilidade, não se desgastando ao longo 
do tempo.

- Dispensa a limpeza constante e o 
uso de detergentes.

- Garante uma visão nítida, mesmo em 
dias de chuva, porque sua superfície não 
acumula sujeiras.

Aplicação

Sempre na parte externa das edificações, 
com no mínimo 15º de inclinação em 
relação à horizontal. É ideal para aplicações 
em fachadas, coberturas, janelas, portas, 
sacadas e outros, e em áreas altamente 
poluídas. Pode ser utilizado como vidro 
comum, temperado, laminado, curvo, 
serigrafado e duplo.

Especiais

É um vidro antirreflexo, criado para 
aplicações onde se exigem máxima 
transparência e baixíssima reflexão.

Principais benefícios

- Impede a entrada de 99% dos raios 
UV, evitando o desbotamento de 
móveis e objetos.

- Permite uma grande passagem de luz 
natural (acima de 90%).

- Reduz a reflexão em até 5 vezes, quando 
comparado ao vidro float incolor.

Aplicação

Ideal para vitrine, showrooms , museus, 
concessionárias, hotéis, displays  e outros. 
Pode ser utilizado como vidro monolítico, 
laminado, temperado, curvo, serigrafado 
e duplo.

showrooms
displays



VIDRO PLANO e ESPELHO

O Espelho Cebrace, produzido nas 
espessuras entre 4 mm e 6 mm, é 10 vezes 
mais resistente a manchas quando 
comparado a um espelho comum.

Principais benefícios

- Preserva o meio ambiente dos 
danos causados pelos resíduos de 
cobre e chumbo.

- Maior resistência à umidade, oxidação, 
formação de manchas e corrosão nas 
bordas, podendo ser aplicado lapidado 
ou bisotado.

- Variedade de cores.

Aplicação

Em locais úmidos*, como saunas, banheiros 
e próximos a piscinas ou em decorações
de interiores, onde o espelho 
é aplicado em grandes dimensões, como  
shopping centers, academias, hotéis, 
residências e outros.

O espelho Mirage 3G, disponível nas 
espessuras 2 mm e 3 mm, é produzido e 
consagrado no Brasil há mais de 15 anos.

Principais benefícios

- Garantia de qualidade e durabilidade.

- Não distorce as imagens.

- Livre de cobre.

- Livre de chumbo.

Aplicação

Em todo tipo de ambiente residencial 
ou comercial e, principalmente, na
indústria moveleira.

*Desde que respeitadas as condições 
estabelecidas na NBR 15198 (denominação 

de norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

A nova geração do vidro Cool Lite ficou ainda 
mais versátil. Agora, ele pode ser aplicado 
monolítico, temperado e curvo, permitindo 
maior flexibilidade aos projetos.
O vidro de proteção solar mais vendido do 
Brasil tem mais de 16 anos de mercado e mais 
de 6 milhões de m² instalados em projetos
pelo País.

Principais benefícios

- Reduz em até 80% a entrada de calor.

- Impede em até 99% a entrada dos raios UV 
(quando laminado).

- Versatilidade de aplicação, podendo ser 
aplicado monolítico, laminado, duplo, 
temperado, curvo e serigrafado.

- Permite maior conforto visual, pois evita 
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas,
coberturas e sacadas.

O Emerald, vidro verde intenso, permite 
excelente passagem de luz e controle 
térmico, sem usar camadas refletivas 
em sua composição.

Principais benefícios

- Excelente passagem de luz (variando de 
71% a 62%, de acordo com a espessura).

- Baixa reflexão (comparado aos vidros 
refletivos).

- Em média, promove uma redução de 
40% do calor, em relação ao vidro incolor
de mesma espessura.

- Permite maior conforto visual, pois evita 
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas, coberturas 
e sacadas.

Vidro de proteção solar com grande 
durabilidade e resistência da camada 
metalizada.

Principais benefícios

- Reduz em até 60% a entrada de calor.

- Versatilidade de aplicação, podendo ser 
utilizado monolítico (uma folha de 
vidro), curvo, serigrafado, temperado, 
laminado ou duplo.

- Impede em até 80% a entrada dos raios 
UV (monolítico).

- Possui aspecto refletivo e por isso 
oferece privacidade.

- Permite maior conforto visual, pois evita 
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas, coberturas, 
sacadas, divisórias, tampos de mesa, 
armários e fogões.
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O Cool Lite KNT é um vidro de proteção solar seletivo, ou 
seja, impede o calor de entrar sem barrar a entrada de luz. 
Além disso, possui grande versatilidade, pois pode ser 
temperável, curvável e serigrafado.

Principais benefícios

- Quando usado como vidro duplo, isola termicamente 
até 5 vezes mais do que um vidro transparente monolítico.

- Impede a entrada de calor sem barrar a entrada da luz.

- Permite maior conforto visual, pois evita o ofuscamento.

- Possui aparência semelhante à de um vidro comum,
sem o efeito espelhado.

Aplicação

Fachadas, coberturas, portas, janelas e sacadas.
Pode ser utilizado serigrafado, curvo, temperado, 
laminado ou duplo.

O Cool Lite SKN faz parte da mais nova geração de vidros 
de proteção solar seletivos, ou seja, impede o calor de 
entrar sem barrar a entrada de luz. Devido ao seu alto 
desempenho, é usado nas maiores obras do mundo.

Principais benefícios

- É o vidro de proteção solar de maior desempenho.

- Quando utilizado como vidro duplo, isola termicamente 
até 5 vezes mais do que um vidro transparente monolítico.

- Impede a entrada de calor sem barrar a luz.

- Permite maior conforto visual, pois evita o ofuscamento.

- Possui aparência semelhante à de um vidro comum,
sem o efeito espelhado. 

- Baixo emissivo, ou seja, proporciona alto
isolamento térmico.

Aplicação

É ideal para aplicações em fachadas, coberturas, portas, 
janelas e sacadas. Deve ser utilizado como vidro laminado 
ou duplo.

Eco Lite é um vidro de proteção solar que possibilita
a redução da entrada de calor no ambiente, mantendo 
uma aparência semelhante à de um vidro comum.

Principais benefícios

- Reduz em até 52% a entrada de calor.

- Tem aparência semelhante à de um vidro comum,
ou seja, sem o efeito espelhado.

- Permite maior conforto visual, pois evita
o ofuscamento.

Aplicação

Fachadas, portas, janelas, coberturas e sacadas.

PROTEÇÃO SOLAR

É o vidro ideal para aplicações que 
exijam perfeita visibilidade, pois não 
provoca distorções e permite grande 
passagem de luz.

Principais benefícios

- Constitui a matéria-prima para o 
processamento de todos os demais 
vidros planos, sendo aplicado em 
diferentes segmentos.

- Pode ser utilizado como vidro laminado, 
temperado, curvo, serigrafado e duplo 
envidraçamento (dois vidros separados
por uma câmara de ar).

Aplicação

Construção civil: box, fachadas, janelas, 
portas, prateleiras, balcões e pisos.

Indústria de móveis e decoração: 
prateleiras, portas, revestimentos 
e tampos de mesa.

Indústria automobilística e de
eletrodomésticos.



 facebook.com/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 
desses dois gigantes do setor de vidros.

Primeira empresa do setor vidreiro a ser membro fundador do Green Building Council Brasil 
(GBCB), a Cebrace tem forte compromisso com a preservação do planeta, desenvolvendo 
produtos sustentáveis e buscando constantemente soluções de baixo impacto ambiental em 
seus processos fabris, que chegam a produzir até 3,6 mil toneladas de vidro por dia.

Versátil, econômico, seguro e 100% reciclável, o vidro superou os benefícios práticos de sua 
utilização para continuar fascinando a humanidade com sua beleza sempre contemporânea. 
Essa é a inspiração da Cebrace, que se dedica há mais de três décadas à criação da mais 
completa e inovadora linha de vidros planos do Brasil.

joint venture

know-how


