
Soluções para sistemas
de ar-condicionado

Linha ar-condicionado



A Isover foi fundada no Brasil em 1951, mas desde 1937 
produz na Europa sistemas para isolação térmica e 
acústica, bem como para proteção contra incêndios e 
segurança contra fogo em edificações e indústrias.

Líder mundial na fabricação de produtos para 
isolamento termoacústico nos segmentos da 
Construção Civil, Indústria, Ar condicionado, 
Automotivo, entre outros. Em materiais de isolação, 
oferece uma gama completa de produtos e sistemas. 
No Brasil, é a maior fabricante de lã de vidro e produz 
feltros, forros, mantas, painéis e tubos bipartidos.

As instalações HVAC foram concebidas para proporcionar conforto térmico e acústico nos edifícios.
Este conforto deve ser obtido assegurando uma utilização eficiente da energia e cumprindo plenamente
os requisitos de segurança. A ISOVER oferece uma gama completa de soluções de isolamento para dutos
de climatização, para além da gama de dutos autoportantes CLIMAVER, que não só proporciona os níveis 
pretendidos de conforto, como também reduz o consumo de energia e contribui para a segurança contra 
incêndios. Estas soluções são adaptadas para satisfazer as necessidades de cada cliente em qualquer tipo
de aplicação pretendida. A melhor solução para cada caso é obtida com a lã de vidro, que proporciona um 
excelente isolamento térmico e acústico.

O contínuo aumento dos preços da energia, bem como a preocupação com a proteção do meio ambiente 
realçam a urgente necessidade de reduzir as perdas de energia. Esta necessidade levou o setor do 
isolamento a concentrar-se no desenvolvimento de melhores produtos de isolamento para a construção. 
A potencial economia de energia em componentes e instalações de climatização é também essencial para 
a implementação de eficiência energética nos edifícios.

Como empresa líder mundial em isolamentos, a ISOVER está consciente da importância de um isolamento 
eficaz nas denominadas áreas técnicas: Naval, Indústria, HVAC e Fabricantes de Equipamentos (OEM), 
onde não só é importante a economia de energia, como também proporcionar conforto térmico e 
acústico. Utilizamos a nossa reconhecida capacidade de inovação para oferecer ao mercado soluções 
técnicas eficientes nestas áreas de grande relevância.

ISOVER, líder global em produtos
para isolamento térmico e acústico

Soluções ISOVER para isolamento na climatização

Imagens da Obra Projeto Sírius, Campinas – SP

Unidade Santo Amaro – SP



Flexliner foi criado para gerar 
solução térmica e absorção 
acústica em dutos metálicos, 
auxiliando na manutenção da 
temperatura do sistema.

As soluções Isover para climatização contam com a avançada tecnologia Telstar, que garante resistência 
superior e ótimo isolamento térmico e acústico para dutos e sistemas de ar-condicionado. Reconhecida 
pelos excepcionais índices de performance térmica e acústica, a Isover oferece opções em feltro ou 
painel de lã de vidro com diferentes revestimentos para atender às necessidades mais específicas:

Isoflex 4+ é a solução ideal 
para quem busca alta 
resistência térmica, retardando 
significativamente o fluxo de 
calor para os dutos de 
ar-condicionado.

Os dutos para ar-condicionado 
Climaver são ideais para projetos 
que buscam economia estrutural 
e de mão de obra no isolamento 
térmico e acústico, pois a 
instalação é simples e rápida.

Soluções em isolamento térmico
e acústico para ar-condicionado

A. FLEXLINERC. CLIMAVER B. ISOFLEX 4+

CAB



Os dutos, para distribuição de ar em sistemas 
climatizados, da linha Climaver são constituídos
por painéis rígidos de lã de vidro de alta densidade, 
revestido em sua face externa por barreira de vapor 
composto por FSK (Foil Scrim Kraft), e com duas 
opções para o revestimento interno:

- CLIMAVER ACUSTIC, 
  revestido com tecido de vidro preto
- CLIMAVER PLUS,
  revestido por kraft aluminizado

Características

CLIMAVER
Sistema de dutos leves

Composição

Dimensões

Densidade

Espessura

Placas x caixa

Embalagem

Painel rígido em lã de vidro de alta densidade

 
Placas de 1.200mm x 2.700mm

80 Kg/m²

25mm

05

16,20 m²

Climaver Acustic

Climaver Plus

Os dutos Climaver reduzem sensivelmente os índices 
de ruídos, devido à sua constituição em lã de vidro.

Atenuação acústica
Os dutos Climaver apresentam excelentes propriedades
térmicas e acústicas

Resistência Térmica é a capacidade que um material
possui de retardar o fluxo (passagem) de calor.

Propriedades Técnicas

Propriedades Técnicas

Características Unidades Valores

Coef. de condutividade térmica a 24 ºC - [k]

Resistência a Pressão

Resistência Térmica

Coeficiente de
Absorção Acústica (Hz)

Climaver Acustic

Climaver Plus

 
W/m°C 0,036

125

0,08

0,05

250

0,24

0,13

500

0,77

0,58

1000

0,97

0,52

2000

1

0,47

αw

0,55

0,45

0,69

800

m2 °C/W

Pa



- Índice de propagação superficial da chama:
  Classificação A.
  - Laudo n° 024 742-203 
  - Laudo n° 023 963-203

- Não é atacado por insetos ou roedores.
- Não favorece a proliferação de fungos ou bactérias.
- Ótimo aspecto visual.
- Não apodrece.
- Não afeta as superfícies com as quais está em contato.

Segurança

Em função de sua estabilidade dimensional, ou seja, não 
contrai ou dilata sob o efeito da temperatura e de sua 
forma de montagem, totalmente selado por fita adesiva, 
o Sistema de Distribuição de Ar Climaver possui uma 
estanqueidade superior aos sistemas convencionais, 
sendo que o nível de vazamento é inferior à Classe 6, 
definida pela SMACNA.

Qualidade do ar interior

  

Outras características

Estanqueidade

A qualidade do ar interior é consequência de 
diversos fatores que o influenciam: o projeto,
as instalações, o funcionamento, a manutenção. 
Dentro deste universo de variáveis, especial 
importância adquirem as taxas de renovação
de ar exterior, assim como a eficiência e a
correta manutenção do sistema de filtragem.

Ensaios realizados no Centro Técnico das Indústrias 
Espaciais e Térmicas da França (CETIAT) 
demostram em seu relatório N° 910261/7 de julho 
de 1991 que comparativamente com as legislações 
dos países mais exigentes, os dutos Climaver não 
adicionam contaminantes no ar que por eles 
circulam ou nas zonas por eles condicionadas.



FLEXLINER
Revestimento interno para dutos metálicos

FLEXLINER, feltro ou placa de lã de vidro aglomerada por resinas sintéticas, revestido em uma das faces 
por véu de vidro preto, com características termoacústicas.

O Flexliner é um ótimo atenuador acústico quando a transmissão do ruído se dá pela vibração provocada 
pela máquina geradora, no sistema de duto metálico.

Além da atenuação sonora, Flexliner é um eficiente isolante térmico para dutos metálicos, pois contribui 
para diminuir a troca de calor através das paredes dos dutos. 

Aplicações

O Flexliner foi desenvolvido para ser aplicado 
no isolamento termoacústico interno de dutos 
metálicos, reduzindo o nível de ruído 
proveniente do sistema de distribuição de ar.

Características

Composição

Revestimento

Dimensões

Espessura

Feltro ou painel em lã de vidro,
revestido por véu de vidro

Véu de vidro preto

Feltro 25000 mm x 1200 mm
Painel 1200 mm x 600 mm 

Feltro 13 e 25 mm
Painel 20 mm

Densidade Feltro 20 e 35 kg/m³
Painel 50 kg/m³

Sensível redução dos índices sonoros 
quando aplicado a dutos metálicos de 
distribuição de ar.

Espessuras: Feltro 13mm e 25mm - Placa 20mm
Resultados testados e certificados pelo IPT/SP 
(Instituto de Pesquisas Tecnologicas)

Performance acústica

Coeficiente de Absorção Sonora (α - Sabine)

Frequência (Hz)

FL 35 x 13

FL 20 x 25

FL 50 x 20

125

0,03

0,07

0,05

250

0,10

0,22

0,25

500

0,31

0,50

0,57

1000

0,58

0,62

0,78

2000

0,72

0,75

0,87



ISOFLEX
Isolação térmica para dutos para ar condicionado

Temperaturas limite de utilização: de -20˚C a 150˚C

Apresenta alta resistência térmica, que é a capacidade 
de retardar o fluxo (passagem) de calor.

Performance Térmica

Referência Resistência
térmica (Rt)

* Área por unidade embalada

Performance térmica

ISOFLEX 4+, feltro ou painel constituído por lã de vidro aglomerada com resinas sintéticas, revestido em uma 
das faces com papel kraft aluminizado reforçado. Os feltros ISOFLEX 4+ constituem o mais completo 
isolante térmico para dutos de ar, ao reunir em um único produto, as seguintes características:

- Alta performance térmica
Devido à sua baixa condutividade, o Isoflex 4+ reduz a perda de carga térmica em dutos de ar condicionado 
proporcionando significativa economia de energia.

- Barreira de vapor
O revestimento kraft aluminizado reforçado é totalmente impermeável e suas características de barreira de 
vapor não se alteram com o tempo.

- Revestimento reforçado
Proporciona maior resistência mecânica durante a instalação, refletindo em maior produtividade e qualidade 
na instalação de dutos para ar condicionado.

A nova geração de lã de vidro 4+ possui uma cor diferenciada que remete ao tom natural da terra e reforça 
suas propriedades mais eficientes em relação à sustentabilidade do planeta e do meio ambiente.
1+ Conforto: Mais macio e fácil de aplicar
2+ Segurança: Classe II A - IT 10
3+ Desempenho: Atendimento às normas, com superior desempenhotérmico;
4+ Sustentabilidade: Fabricada com 65% de material reciclado e menor emissão de gases ao meio ambiente.

Aplicações

ISOFLEX 4+ deve ser aplicado na face externa 
dos dutos metálicos para ar condicionado.

Unidades embaladas

Referência Espessura
(mm)

Isoflex 4+

Isoflex 4+ 1.3

Isoflex 4+ Painel

38

50

25

Comp x Larg
(m)

25 x 1,20

12,50 x 1,20

1,20 x 0,60

1,0m² ˚C/W

1,3m² ˚C/W

0,8m² ˚C/W

Isoflex 4+ 1.0

Isoflex 4+ 1.3

Isoflex 4+ Painel

Área
(m²)

30

15

14,4



www.isover.com.br0800 055 3035 sac.isover@saint-gobain.com

As informações técnicas nesta ficha correspondem ao nosso estado atual de conhecimento e experiência à data de impressão. 
Mas não há garantia legal que pode ser dada, a menos que tenha sido expressamente acordada. O Estado de experiência e 
conhecimento é desenvolvido continuamente. Por favor, garanta que você use sempre a última versão desta informação.
As aplicações dos produtos descritos não levam em consideração circunstâncias especiais. Por favor, verifique se os nossos 
produtos são apropriados para a aplicação correta. Para mais informações entrem em contato com nossas vendas Isover, 
escritórios ou SAC Isover. Entregamos apenas de acordo com os nossos termos de comércio e condições de entrega.

ISOVER Saint-Gobain
Rua João Alfredo, 177 - São Paulo/SP

CEP 04747-000


