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Na construção atual, a proteção solar é fundamental para o cumpri-
mento da legislação em vigor em termos de certificação, eficiência e 
sustentabilidade de edifícios (LEED, BREEAM, WEEL). A escolha da 
proteção solar adequada permite a: diminuição dos gastos com ener-
gia e climatização; melhoria da produtividade, bem-estar e saúde das 
pessoas.
Não existindo uma protecção solar exterior, a radiação térmica en-
tre no edifício, dependendo do vidro previsto, para assegurar a me-
lhoria de condição térmica interior deverá ser escolhido o tecido 
com os mais altos índices de reflexão, em conjunto com uma boa 
ventilação, da zona entre o tecido e o vidro, de maneira a rapida-
mente escoar o ar quente dessa zona e evitar o efeito de estufa.  
Para uma escolha do tecido apropriado importa analisar as especí-

ficas características do projeto. Quanto às características do teci-
do, é fundamental uma analise conjunta da percentagem de aber-
tura, do tipo de tramagem e da cor do tecido.
Cores mais claras tendem a transmitir mais claridade e permitem 
maior reflexão solar; cores mais escuras garantem melhor conforto 
visual e mais absorção solar.
Mediante consulta para o nosso departamento comercial, poderá 
obter mais informação sobre as Caraterísticas Óticas e Térmicas dos 
Tecidos Cruzfer e sobre outras soluções de tecidos que possam es-
tar disponíveis. Cartas de tecidos e amostras poderão ser fornecidas 
mediante pedido ao serviço comercial.

Tecidos Micro-perfurados Cruzfer Tecidos Blackout Cruzfer

Screen 5% Cruzfer
Tecido microperfurado com 5% de abertura, composto por 30% 
Poliéster e 70% PVC, com uma espessura de ±0,58 mm e um 
peso de ±420 g/m2, em rolos de 2500, 3000 mm de largura, dis-
ponível em 9 cores. 

Blackout Cruzfer
Tecido blackout, composto por 30% Fibra de Vidro e 70% PVC, 
com uma espessura de ±0,29 mm e um peso de ±550 g/m2, em 
rolos de 1830, 2500, 3000 mm de largura, disponível em 6 cores.

Screen dupla face 3% Cruzfer
Tecido microperfurado dupla face com 3% de abertura, compos-
to por 25% Poliéster e 75% PVC, com uma espessura de ±0,63 
mm e um peso de ±420 g/m2, em rolos de 2500, 3000 mm de 
largura, disponível em 5 cores. 

Screen BO Cruzfer
Tecido blackout decorativo dupla face, com a face interior seme-
lhante a um tecido screen, composto por 55% PVC, 15% Poliéster 
e 30% Revestimento acrílico, com uma espessura de ±0,67 mm 
e um peso de ±670 g/m2, em rolo de 3000 mm de largura, dispo-
nível em 6 cores.

Screen 1% Cruzfer
Tecido microperfurado com 1% de abertura, composto por 36% 
Fibra de Vidro e 64% PVC, com uma espessura de ±0,50 mm e 
um peso de ±424 g/m2, em rolos de 2500, 3100 mm de largura, 
disponível em 6 cores.

Soltis BO Cruzfer 
Tecido blackout resistente à luz e intempérie, composto em po-
liéster revestido a PVC com tecnologia patenteada “précontraint”, 
com uma espessura de ±0,65 mm e um peso de ±650 g/m2, em 
rolos de 1700 mm de largura, disponível em 3 cores, sendo uma das 
faces sempre cinza claro.

Screen Metal 3% Cruzfer 
Tecido microperfurado dupla face com 3% de abertura, com uma 
das faces metalizada para melhor reflexão solar, composto por 
36% Fibra de Vidro e 64% PVC, com uma espessura de ±0,50 
mm e um peso de ±424 g/m2, em rolo de 2400 mm de largura, 
disponível em 5 cores.
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