
FORROS TERMOACÚSTICOS



Aplicações

Excelentes índices de absorção sonora e isolação térmica

A linha de forros removíveis da Isover é constituída por 
painéis em lã de vidro revestidos com várias opções 
de acabamento em PVC ou véu de vidro pintado. 
Com excelentes índices de absorção sonora e isolação 
térmica, os painéis são apresentados com uma 
diversidade de padrões, atendendo as necessidades 
estéticas do projeto. Indicados para aplicação em áreas 
de grande afluência de público, os Forros Isover atendem 
principalmente aos projetos que necessitam aliar conforto 
térmico, conforto acústico, economia de energia e 
excelência em acabamento.

Os forros Isover são utilizados para conforto termo-acústico
podendo ser aplicados em condomínios residenciais, áreas 
industriais e comerciais de pequeno e grande porte, como:

∙ Auditórios e Centros de Convenções;

∙ Academias e Ginásios;

∙ Cinemas, Teatros e Casas noturnas;

∙ Escolas, Universidades e Bibliotecas;

∙ Bares, Restaurantes e Cafés;

∙ Espaço para Eventos;

∙ Estúdios de Gravação;

∙ Escritórios e Call Centers;

∙ Salas de Treinamento e Reuniões:

∙ Hotéis;

∙ Hospitais, Clínicas e Consultórios;

∙ Laboratórios e Farmácias;

∙ Indústrias e Galpões;

∙ Igrejas e Templos;

∙ Shopping Centers, Supermercados e Magazines;

∙ Condomínios residenciais.

Forros removíveis com propriedades acústicas.
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0800 055 3035 sac.isover@saint-gobain.com www.isover.com.br

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.
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