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Tecidos GreenScreen
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Tecidos Funcionais
Mais de 22 milhões

m2 por ano
Controle da luminosidadeExcelente visibilidade

externa
Proteção contra o calorpara aplicação externa e 

interna
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mas, todos eles tem algo em comum....Cloreto de polivinil
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Fatos da
Qualidade do Ar
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Ocupantes de edifícios reclamam dos sintomas
associados com sério desconforto. 

As reclamações parecem estar relacionadas ao
tempo de permanência no edifício, mas nenhuma
doença específica ou causa pode ser identificada.

SBS

Dor de cabeça

Irritação nasal

Tosse seca

Irritação dos olhos

Sick
Building
Syndrome
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Volatile
Organic
Compound

A maior parcela da poluição do ambiente interno é
proveniente de elementos internos ao edifício. 

Por exemplo: carpetes, cortinas, estofados ou
copiadoras podem emitir VOCs.

6

VOC

- formaldeido

- benzeno

- stireno

- xileno

isento

isento

isento

isento
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GreenScreen Light         4% O-FGreenScreen Light         4% O-F

GreenScreen Platinum   2% O-FGreenScreen Platinum   2% O-F
As coleções
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75% PVC

25% 
poliéster

100%
poliéster

PVC
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GreenScreen é certificada como Segura!

GreenScreen não

emite quantidades

mensuráveis de 

gás ácido

hidroclorídrico

(HCI)



101010

Mais leve e menos espessoMais leve e menos espesso

Não emite VOCsNão emite VOCs

certificado como segurocertificado como seguro

Isento de PVCIsento de PVC
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mas, o que faz do tecido
GreenScreen um produto

„Green“ ?
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... É somente porque ele é
isento de PVC?
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..mas novamente, sobre Poliéster? 

Ele não é composto por óleo mineral ?
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..por quê não falamos de algodão neste contexto? 

Ele não seria mais „green“ que o Poliéster ? 
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De fato, a maioria das pessoas pensa
que algodão é uma material mais

ecológico ! 
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1KG de algodão

2.000 L
de 

água potável
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1 KG de  Poliéster

17

80 L
de 

água potável
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...que é o porque, GreenScreen é considerada como sendo GREEN !
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Contatos
• Leandro de Souza – Luxaflex -Santa Maria  Fone 30261650

• habitatpersianas@yahoo.com.br

• Marcia Hasstenteufel – Hunter Douglas – Porto Alegre  Fone 5133412722

• marciahass@terra.com.br
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