
 

Segurança transparente para uma maior 

tranquilidade  

No que respeita à tentativa de forçar a en trada numa habitação ou atacar um edifício , as janelas e os vidros são os locais 

prediletos. Uma proteção preventiva com MULTIPAC T® da ISOLAR® GLAS constitui uma base de segurança face a 

pessoas não convidadas , sendo muito mais que uma proteção em caso de emergência. Você trabalha ou vive muito 

mais confortavelmente sabendo que tem uma segurança transparente a seu lado.  

MULTIPACT®  é  um vidro laminado de segurança constituído por várias folhas de vidros intercalados por um ou vários 

filmes de butiral colados entre si. Em autoclave, sob pressão e temperatura, obtém-se um vidro laminado de segurança 

com elevada força mecânica e excelente transparência. O número de vidros, butirais, sequência de fabrico bem como o 

peso e a espessura é ajustado ao nível de segurança nece ssário para resistir aos diferentes tipos de ataque.  

ISOLAR® MULTIPACT®  é um vidro de isolamento com características de resistência ao impacto e penetração, faz com 

que seja difícil aos assaltantes e atacantes violentos entrem através dos vidros ou janelas. O tempo e o esforço 

necessário para o ataque são alongados. Para muitos criminosos os objetos desejados perdem o interesse. Após danos 

causados por objetos contundentes, ferramentas específicas ou mesmo explosões e tiros, os vidros certificados 

MULTIPACT® demonstram considerável durabilidade. Isto serve também para proporcionar a proteção necessária para 

pessoas e bens.  

Em construções no interior, MULTIPACT® em monolítico, oferece a proteção necessár ia. Em fachadas, a função 

pretendida de proteção pode ser fornecida por um ou vários componentes de um vidro isolante. Na medida que as 

composições vão sendo mais espessas a intensidade da cor aumenta, para o evitar dispomos de vidros com mais 

transparência, extra-claros, reduzindo assim este efeito.  

O vidro adequado a cada situação  

Quando testamos vidros de resistência ao ataque devemos distinguir quatro tipos diferentes. Desta forma MULTIPACT® 

apresenta-se em quatro tipos de produto standard:  

- MULTIPACT® PA  

- Com resistência a ataques manuais e objetos contundentes  

- MULTIPACT® PB  

- Com resistência ao furto  

- MULTIPACT® BR/SG  

- Com resistência a balas e armas de fogo  

- MULTIPACT® ER  

- Com resistência a explosões  

Os testes efetuados aos vidros com resistência ao ataque são efetuados em conformidade com as normas EN 356 

(resistência ao ataque manual) e a EN  1063 (resistência ao ataque por balas)  

Característica s dos testes:  

MULTIPACT® PA é um vidro de segurança física ou contra agressões. Os testes para este tipo de categoria consistem na 

simulação do impacto de um objeto contundente sem fio, “queda da bola”, por forma a determinarem-se os vários níveis 

de resistência. A divisão em classes de P1A a P4A resulta da queda de uma bola metálica de 4,11 kg de diferentes alturas 

bem como do número de vezes em que a bola é deixada cair (P5A).  


