
Vidro laminado ou temperado: qual o melhor para seu projeto? 

 

Nos últimos anos o vidro tem se tornado um dos materiais mais utilizados na área de 
construção civil e arquitetura, sendo que os laminados e temperados estão entre os 
mais utilizados, além dos comuns. 

É habitual que muitas pessoas entendam e reconheçam esses dois tipos de vidros 
como de segurança e com alta qualidade, mas na hora de definir qual o melhor para 
seu projeto ficam em dúvida, por isso trouxemos nesse artigo as principais 
características de cada vidro e quais as diferenças entre o vidro temperado e o 
laminado, veja: 

Vidro Temperado 

O vidro temperado é gerado a partir do vidro comum por um processo de tratamento 
térmico que ocorre na chamada têmpera - por isso de seu nome - onde o vidro é 
submetido a uma temperatura de moldagem que pode chegar a até 600ºC e depois é 
resfriado rapidamente, trazendo rigidez ao vidro e criando por fim o conhecido vidro 
de segurança. 

Depois de pronto, o vidro temperado se torna até 5 vezes mais resistente que o vidro 
comum e em caso de quebra se transforma em pequenos fragmentos arredondados, 
sem perigo de corte. 



 

O vidro temperado é indicado para a fabricação de boxes, portas, janelas, divisórias e 
vitrines. 

Veja 8 motivos para usar vidro temperado em suas janelas e portas.  

Vidro Laminado 

O vidro laminado tem um processo diferente do vidro temperado, onde duas ou mais 
chapas de vidro - temperadas ou não - são intercaladas com uma espécie de filme 
plástico, geralmente o chamado polivinil butiral (ou PVB), para que em caso de quebra 
o vidro fique retido nessa camada de PVB e não se espalhe. 

O vidro laminado oferece maior segurança por se manter intransponível mesmo 
depois da quebra, além de oferecer conforto termo acústico. 

 



Por essas características, o vidro laminado é indicado para a fabricação de guarda 
corpos, degraus, vitrines, fachadas de edifícios, e coberturas. 

Veja Por que o vidro laminado é a melhor opção para minha cobertura? 

Pronto, agora você já consegue definir qual o vidro para o seu projeto. 

Se ainda restar alguma dúvida, entre em contato com um de nossos especialistas, 
estamos prontos para te atender! 

 

 

 


