
Texto para o Blog 

Por que usar vidro temperado em janelas e portas? Veja 8 motivos 

 

O vidro temperado é produzido a partir do vidro comum, sendo submetido a um choque 
térmico que o torna cerca de 4 ou 5 vezes mais resistente à quebra por impacto que o vidro 
comum, por isso é considerado um vidro de segurança e tem sido utilizado em larga escala na 
construção civil. 

Separamos 8 razões pelas quais esse material merece uma chance na hora de criar seu projeto: 

Custo - O custo é menor do que os modelos de portas e janelas com esquadrias em alumínio 
ou ferro, sendo, portanto, financeiramente rentável; 

Vida útil - A vida útil do vidro é maior, já que não deteriora com o tempo e nem precisa de 
manutenção; 

Limpeza - A limpeza é fácil por ser uma peça inteira sem perfis ou tubos e pode inclusive ser 
lavado; 

Beleza - O uso de janelas e portas em vidro é considerado moderno e despojado, agregando 
maior valor e beleza ao imóvel; 

Durabilidade - É ideal para áreas como a cozinha, lavanderia e até banheiros que possuem alto 
contato com água, em substituição a madeira ou o ferro que deterioram com o tempo; 



Isolamento Acústico - Indicado para quartos e salas por possuir maior isolamento acústico que 
facilita o bloqueio dos sons e ruídos exteriores; 

Transparência - Apesar de ter maior espessura, conserva a mesma visibilidade que o vidro 
comum; 

Segurança - Em caso de quebra, o vidro não possui estilhaços, apenas pequenos pedaços não 
ponti agudos. 

Veja algumas aplicações: 

Portas em Vidro (link) 

Janelas em Vidro (link) 

Onde pode ser utilizado? 

Por se tratar de um vidro que atende tanto em segurança quanto em requinte e beleza, é 
indicado para: 

* dormitórios e salas - isolamento acústico; 

* cozinhas e banheiros - contato constante com água sem necessidade de manutenção; 

* escritórios - transparência e visibilidade. 

Quer saber mais sobre a utilização do vidro temperado para o seu projeto? 

Entre em contato com um de nossos especialistas e tire todas as suas dúvidas. 



 


