
Único verdadeiramente ECOLÓGICO Melhor desempenho ACÚSTICO

Excelente desempenho TÉRMICO

TRANSPARÊNCIA garantida

CONFIANÇA em mais de 60 anos de história

2. Gerar privacidade 
para as pessoas

3. Ser a solução para 
os dias frios e quentes

8. Ser sempre verdadeiro

10. Construir o habitat 
ideal para TODOS

1. Não poluir e ser fiel 
ao meio ambiente

65% da composição da lã de vidro é de material 
reciclado, equivalente a 182.790 garrafas de vidro 
por mês que deixarão de poluir o meio ambiente.
Vidro é 100% reciclável.

•

•

Performance que oferece até 30% 
de superioridade na isolação.
Suporte técnico com equipe 
altamente qualificada.

•

•

Melhor controle de temperatura na edificação.
Minimiza e mantém a temperatura.
Economia de energia em ambientes com
ar-condicionado. Mais de 20% de redução.

•
•
•

Totalmente INCOMBUSTÍVEL

4. Produzir materiais 
seguros

Mais seguro: Não derrete, não goteja, não 
propaga chama, não solta fumaça e não é tóxico.
Produto normatizado para feltros,
painéis, mantas e tubos.

•

•

Única que comprova que é realmente 
ecológica através do selo EPD.
Pontuação direta para a certificação 
do selo LEED V4.

•

•

ISOVER, líder mundial emisolamento termoacústico.
Garantia da marca Saint-Gobain.

•
•

Atestado de QUALIDADE

7. Preservar das ações 
do tempo

Não absorve umidade, evitando mofo 
e deformações na parede.
Não prolifera fungos e bactérias.

•

•

Única CERTIFICADA

9. Garantir tudo o que disser

Único fabricante do segmento na América Latina 
com tripla certificação: ISO 14001, ISO 9001
e OHSAS 18001.
Baixa emissão CO2, durante a vida útil do produto.

•

•

Instalação RÁPIDA e FÁCIL

5. Servir aos profissionais

Alta resistência mecânica, densidade uniforme,
preenchimento total dos vãos e fácil de cortar.
Devido a sua estrutura, não escorrega e
garante a isolação da parede durante
toda sua vida útil.

•

•

Muito SEGURA

6. Comprometer-se 
com as pessoas

Seguro para a sua saúde, NÃO 
CANCERÍGENO! Certificação Euceb/OMS.
Não reage em contato com outros
materiais (corrosão).

•

•

RAZÕES PARA ESCOLHER 1  LÃ DE VIDRO ISOVER

www.isover.com.br



Descubra o que está 
por trás de uma obra 
de sucesso.

10 razões para escolher 
lã de vidro Isover.


