
EMPÓRIO DO FILME

Películas de Controle Solar 

Aplicação residencial, comercial e industrial

Há 16 anos vendendo mais do que 
películas...



Vendemos segurança...

...Aumente a resistência de vidros à 
quebra e ao estilhaçamento



Vendemos conforto...

...Diminua até 79% do calor 



Vendemos privacidade...

...Reduza ou elimine a visibilidade de 

fora



Vendemos economia...

...Reduza até 25% no consumo de energia 
nos sistemas de refrigeração.



A EMPÓRIO DO FILME

APRESENTAÇÃO

A EMPÓRIO DO FILME foi 

fundada em 2000, estando 

portanto há mais de 15 anos no 

mercado de aplicação 

de PELÍCULAS /FILMES DE 

SEGURANÇA E CONTROLE 

SOLAR, produto este mais 

conhecido como INSULFILM®, 

podendo ser aplicado em 

qualquer tipo de vidro liso 

proporcionado diferentes 

soluções.



O que são películas de controle solar?

Películas de controle solar são filmes 
ultrafinos compostos de camadas de 
poliéster, pigmentos, revestimentos 
metalizados, absorventes UV, 
protetores resistentes à abrasão e 
outros componentes, para serem 
instalados em superfícies de vidro com 
o objetivo de proporcionar benefícios 
como proteção solar, segurança e ou 
efeitos decorativos e estéticos.



Todos as películas reduzem o calor?

Não. Existem películas específicas para 
outras necessidades, entre elas a linha 
decorativa, somente pelo fator estético e 
a linha de segurança incolor, neste caso 
somente para proporcionar segurança.

As melhores películas para rejeição de 
calor são as películas metalizadas ou 
com partículas de metais. Com um 
índice de reflexão maior de energia solar 
e calor. As películas com camadas de 
metal ou baixa transmissão de luz 
podem reduzir melhor o calor. As 
películas têm níveis diferentes de 
redução de calor, de acordo com sua 
metalização e transparência



Qual o grau de proteção contra raios UV 

das películas para controle solar?

Nas instalações automotivas e de 
arquitetura, as películas solares 
podem reduzir raios ultravioletas 
prejudiciais de 96% a 99%, 
dependendo da película específica. 
Muitas películas reduzem também o 
ofuscamento em até 90% e reduzir o 
ganho de calor solar em até 79%.



As películas de controle solar distorcem a 

visibilidade quando se olha pela janela?

As películas instaladas 
profissionalmente são indetectáveis 
após a instalação e período de cura e são 
opticamente limpas. A maior parte das 
películas de uso em arquitetura são 
aderidas ao vidro através de um adesivo 
de instalação especial. As películas 
melhoram a visão porque reduzem o 
ofuscamento, diminuindo 
sensivelmente o cansaço dos olhos.



As películas necessitam de cuidado e 

limpeza especiais?

Não necessariamente. As películas são 
extremamente resistentes a arranhões e 
podem ser limpas com papel toalha 
não-abrasivo ou panos de limpeza de 
algodão umedecido em água. É preciso 
ter cuidado para prevenir riscos por 
objetos duros, afiados e metálicos.



Posso fazer a instalação de minha película 

sozinho(a)?

As películas de controle solar e 
de segurança devem ser 
instaladas somente por um 
profissional habilitado e 
treinado, que utiliza 
equipamentos, ferramentas, 
soluções de limpeza e instalação 
adequadas e técnicas 
especializadas.



EMPÓRIO DO FILME
Películas de Controle Solar 

Aplicação residencial, comercial e industrial

0800 887 1672
www.emporiodofilme.com.br

Parcelamos o valor 
no cartão!!!


