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1. GERAL
1.1. Características
Gerais

Os espelhos Cebrace são autênticos espelhos de prata, não apresentam
distorção e são dez vezes mais resistentes a manchas e oxidação,
garantindo design e funcionalidade aos mais diversos projetos
de decoração de interiores.
Os produtos Espelho Cebrace, Espelho Diamant e Mirage 3G são
compostos de prata e fabricados em conformidade com a NBR 14696:
Espelhos de prata - Requisitos e métodos de ensaio, por aspersão de
prata em vidros float nas espessuras 2, 3, 4, 5 e 6 milímetros.
Todo processo de transformação, aplicação e manutenção dos espelhos
fabricados pela Cebrace deve estar em conformidade com a NBR 15198:
Espelhos de prata – Beneficiamento e Instalação.

2. QUALIDADE
2.1 Normas para
a Avaliação da
Qualidade
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Os requisitos de fabricação do espelho são baseados na NBR 14696:
Espelhos de prata - Requisitos e métodos de ensaio. Portanto, os
espelhos devem seguir as indicações de qualidade ótica, qualidade
das bordas, defeitos e desempenho dessa norma. Além disso,
os requisitos da qualidade ótica do espelho são determinados
de acordo com a qualidade ótica do vidro float, conforme NM 294 Vidro float.

3. BOAS PRÁTICAS

O processamento de espelhos difere em muitos aspectos
do processamento habitual para vidro float, devido à presença do
filme de prata que, se exposto por danos à camada de tinta protetora,
apresentará falhas nas etapas subsequentes da cadeia comercial,
podendo ser inclusive quando já instalado no cliente final.
De uma forma geral, o foco dos cuidados com o processamento de
espelhos visa a preservar a integridade química das bordas dos espelhos
(evitando ataque por substâncias corrosivas) e a integridade mecânica
do filme de tinta protetora (evitando processamento incorreto das
bordas e riscos no filme que exponham a prata).
Portanto, as recomendações presentes neste manual visam a reduzir
perdas de processo, melhorar a eficiência de produção e garantir a boa
instalação dos espelhos e a integridade do produto.
Há também um tópico específico para segurança do trabalho, que
fornece recomendações mínimas para a garantia da segurança no
manuseio dos vidros. No entanto, não dispensam a orientação de um
profissional especializado (engenheiro ou técnico do trabalho), bem
como o atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros da região e
às normas de segurança vigentes.

3.1. Segurança
do Trabalho

Sempre que for manusear vidros, utilize os Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs, que não devem ser compartilhados com
outros usuários. Conheça os principais equipamentos:

1. Luvas

Protegem as mãos, sendo que para cada atividade há um tipo
de luva adequado.
5

2. Creme de Proteção
Protege as mãos de produtos químicos, como solventes, óleos, graxas,
tintas, adesivos e outros não solubilizados em água. Deve ser usado
antes do contato com o produto.

3. Sapato de Segurança

Protege os pés contra esmagamentos, perfurações e outros tipos
de acidentes. Pode ter biqueira de aço ou não, dependendo da atividade.

4. Mangote

Protege o braço e o antebraço. Extremamente resistente a abrasões,
o mangote é próprio para ambientes de constante contato com
materiais abrasivos, cortantes e, principalmente, vidros não lapidados.
6

5. Capacete

Protege a cabeça contra colisões, cortes, quedas de objetos etc.
É imprescindível também utilizar a jugular para evitar a queda
do capacete.
6. Óculos de Segurança

Protegem os olhos e controlam projeções de objetos perfurantes
e cortantes, como vidros, raspas de alumínios, metais etc.
7. Protetor Auricular

Protege os ouvidos contra níveis de ruídos (barulhos) prejudiciais.
É importante reiterar: somente com a avaliação de um profissional
especializado (engenheiro ou técnico do trabalho) será possível escolher
e utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual.
7

3.2. Transporte e
Recebimento

Para a segurança dos operadores, o processo de transporte e recebimento
deve ser feito com a máxima atenção.
Durante o transporte e recebimento dos espelhos, choques violentos
e repetidos devem ser evitados.
As chapas de espelho devem ser transportadas verticalmente, com
o cuidado de não danificar sua borda inferior no momento do apoio.
Elas também não devem entrar em contato direto umas com
as outras. Por isso, após a retirada do intercalário de fábrica, materiais
como cortiça, isopor, etc podem ser utilizados para evitar o contato
e, consequentemente, o atrito entre as chapas.
É recomendado que as peças não tenham o costado (lado tinta
protetora) em contato direto com os cavaletes, pois qualquer fragmento
de material ou sujeira pode riscar a tinta e, assim, afetar a durabilidade
do produto.
Quando o transporte for de responsabilidade da Cebrace, os espelhos
devem ser inspecionados no momento do recebimento, pois eventuais
problemas durante o trajeto devem ser comunicados imediatamente
à empresa, seguindo as recomendações do departamento de pós-vendas.
Danos causados no produto por operações subsequentes
à recepção, como manuseio, processamento e instalação, não são de
responsabilidade da Cebrace.
Os espelhos que apresentarem vestígios de umidade, em razão
da variação de temperatura durante o transporte, devem ser lavados
e secos antes de armazenados.
8

3.3. Armazenagem

A boa conservação dos espelhos em armazéns ou depósitos depende
essencialmente das condições desses ambientes. Os espelhos devem ser
estocados em locais cobertos, ventilados, isentos de umidade e com
piso nivelado – sem ressaltos ou buracos.
Recomenda-se que os locais de armazenagem sejam mantidos distantes
de umidade e poeiras abrasivas. Dessa forma, orientamos para que os
espelhos sejam mantidos, no mínimo, a 15 metros das portas, evitando
sua exposição à umidade.
Os cavaletes destinados a receber os espelhos devem ter uma inclinação
de 4° a 6° em relação à vertical, e a base deve estar em
90° em relação ao plano de apoio vertical. Eles devem ser
apoiados com materiais macios, em bom estado e isento
de materiais estranhos, fragmentos de vidro ou outros
materiais duros. Dessa forma, evita-se o escorregamento da pilha
de vidros e o aparecimento de microtrincas em seus vértices.
Além disso, o espaço entre os cavaletes deve ser suficiente para permitir
a livre circulação sem risco de ocorrência de acidentes na superfície
dos vidros.

4 - 6°

Em geral, é importante assegurar a melhor rotatividade possível dos
vidros na área do armazém ou estoque, usando, se viável, o conceito
FIFO – “first in, first out” - ou seja, o primeiro vidro a chegar deve ser
o primeiro a sair, pois assim evita-se que o produto fique muito tempo
em estoque, diminuindo a ocorrência de manchas e danos ao produto.
O descarte dos espelhos deve obedecer às leis municipais, estaduais
e federais vigentes.
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3.3.1. Armazenagem de Peças Beneficiadas
As peças de espelhos devem ser espaçadas umas das outras para
evitar danos à sua pintura por conta da fricção de sujeiras de alta
dureza, como fragmentos de vidros ou grãos de areia, provenientes
do ambiente ou da própria lona de recobrimento. Dessa forma,
é recomendado que as peças não tenham o costado (lado tinta) em
contato com os cavaletes.
Para pilhas de chapas com dimensões mistas ou peças beneficiadas,
as peças maiores devem ser colocadas primeiro no cavalete. As demais
devem ser colocadas por ordem de tamanho, evitando a área de vidro
sem apoio, com risco de quebra e acidentes.
Deve-se proteger o cruzamento das bordas das peças menores com
a superfície das peças maiores. Para isso podem ser utilizadas cantoneiras
de papelão ou outros intercalantes.
Em ambientes de obra civil, deve-se evitar acondicionar as peças com os
demais materiais comuns de construção, como cimento, cal, cola, gesso
etc, pois esses materiais são altamente agressivos aos espelhos e podem
atacar quimicamente o produto, prejudicando sua durabilidade.
Segundo NBR 7199, por motivos de segurança, o empilhamento
de espelhos não deve exceder 60 cm de espessura total para que o peso
total das peças não venha a “esmagar as primeiras peças em contato
com o apoio do cavalete”. E também nunca exceder 10 cm de limite do
final do cavalete.
Não se devem empilhar produtos de diferentes natureza com os vidros,
como madeiras, plásticos, metais etc.

4. PROCESSAMENTO

Vale ressaltar novamente que o processamento de espelhos difere
em muitos aspectos do processamento habitual para vidro float. Isso
acontece devido à presença do filme de prata que, se exposto por danos
à camada de tinta protetora, apresentará falhas nas etapas subsequentes
da cadeia comercial, inclusive quando já instalado no cliente final.
De uma forma geral, o foco dos cuidados com o processamento de
espelhos visa a preservar a integridade química das bordas dos espelhos
(ataque por substâncias corrosivas) e a integridade mecânica do filme
de tinta protetora (processamento incorreto das bordas e riscos no
filme que exponham a prata).
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Portanto, as recomendações subsequentes neste manual visam
a reduzir a possibilidade de falha no produto, garantir a boa instalação
dos espelhos e permitir a manutenção quando instalado para o cliente
final.
Toda operação de processamento de espelhos que gere calor localizado
na borda, como a lapidação e polimento, requer obrigatoriamente
refrigeração eficiente, a fim de evitar que o filme de tinta protetora não
se carbonize e deixe de exercer seu papel de bloqueio de contato entre
umidade e o revestimento de prata.
Dessa forma, vale destacar que a água de refrigeração com PH ácido vai
atacar e corroer diretamente o filme de prata junto à aresta processada.
Já a água com PH fortemente alcalino levará a uma dissolução da matriz
vítrea na interface junto ao filme de prata, enfraquecendo sua aderência
ao vidro. Quanto mais baixa aderência do filme de prata ao vidro, maior
a velocidade de propagação da sua corrosão.
O aumento de concentração dos resíduos de lapidação tende a elevar
o PH da água de refrigeração, tornando-o fortemente alcalino.
Justifica-se assim um controle rígido do PH do líquido de refrigeração
em todas as etapas do processo, conforme parâmetros de água
expostos a seguir.

4.1. Corte

Para que o corte seja feito adequadamente, a mesa utilizada deve ser
plana, limpa, macia e isenta de fragmentos que possam danificar a tinta
protetora do espelho, como cacos de vidro, estilhaços de alumínio, etc.
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Recomenda-se a utilização de mesa de corte com colchão de ar
e que o feltro esteja íntegro, facilitando o trabalho do operador
e diminuindo o atrito entre o vidro e a mesa.
Deve-se colocar o espelho com a tinta voltada para baixo, fazendo-se
o corte apenas na face vidro do espelho.
Modelos podem ser utilizados no corte manual para peças modeladas
de espelho, devedo sempre ter o cuidado de não riscar ou danificar
o produto.
Os modelos devem estar limpos e não devem ser arrastados. É uma
boa prática colocar uma camada de material de proteção limpo (papel,
espuma fina, etc) entre o modelo e o espelho.

4.1.1. Fluido de corte
Segundo NBR 15198, não se deve utilizar querosene ou óleo diesel
no processo de corte dos espelhos, pois esses solventes atacam a tinta
de proteção do filme de prata junto às bordas do produto.
Recomendam-se fluidos de corte evaporativos, biodegradáveis,
solventes em água e isentos de hidrocarbonetos aromáticos. Em caso
de uso de outro fluido de corte, deve haver avaliação prévia e aprovação
do departamento de engenharia de aplicação da Cebrace.
Deve-se evitar o uso excessivo de fluido, não sendo necessário mais
que um centímetro ao longo da faixa de corte.
Não se recomenda diluir ou misturar fluidos de corte.
4.1.2. Ferramentas de corte
Devem-se utilizar ferramentas de corte em bom estado para garantir
um bom corte e um bom destaque do vidro.
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4.2. Lapidação e
Biselamento

Segundo NBR 15198, devem ser observadas as condições seguintes:
Recomenda-se a utilização de máquinas apropriadas à lapidação
e ao biselamento, ao invés de realizar esse trabalho manualmente. Além
disso, deve-se verificar se os rebolos estão em bom estado de trabalho,
com o posicionamento bem regulado e com refrigeração adequada.
O sentido correto de aplicação da rotação dos rebolos deve ser
favorável a pressionar as camadas de tinta, com o intuito de não gerar
a possibilidade de arrancamento da camada de tinta protetora e,
consequentemente, a danificação do produto.
Recomenda-se a passagem da peça com o costado voltado para
o operador, a fim de evitar o contato da tinta protetora com qualquer
material abrasivo presente nos rolos de apoio do equipamento
de lapidação e biselamento.
Devem-se controlar periodicamente os parâmetros da água de
refrigeração, garantindo sempre o pH ajustado entre 7 e 10, condutividade
elétrica máxima de 1300μS/cm e dureza máxima de 700ppm.
Caso seja utilizado material de polimento, como oxido de cério, ele
deve ser adequado ao processo, sempre com faixa de pH entre 7 e 10.
Recomenda-se lavar e secar as peças imediatamente após o processo,
principalmente as bordas.

4.3. Filetagem

Vale ressaltar que a velocidade de corrosão das bordas do espelho
é diretamente proporcional ao bom acabamento das arestas. Cortes
com microrranhuras apresentam maior probabilidade de apresentar
corrosão após a instalação. Dessa forma, o uso de lixadeiras, se utilizadas
de forma indevida, pode ser bastante prejudicial para espelhos.
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Deve-se utilizar lixadeira de fita ou rotativa, sempre no sentido
de pressionar a pintura do espelho, com o intuito de não gerar
a possibilidade de arranchamento da camada de tinta protetora e,
consequentemente, a danificação do produto.
Deve-se manter o ângulo de inclinação de 45° da ferramenta durante
todo o processo, de maneira a não formar uma faixa com a camada de
tinta muito fina junto à borda.
Quando for necessário desbaste mais acentuado, iniciar o processo com
lixas de grana 120 e finalizar com lixas de grana 320 para um melhor
acabamento.
Recomenda-se prevenir o superaquecimento localizado na borda.
Temperaturas superiores a 150°C danificam permanentemente
os espelhos. Caso seja utilizada água de refrigeração, ela deve estar
limpa, com pH entre 7 e 10, condutividade elétrica máxima de 1300μS/
cm e dureza máxima de 700ppm.
Recomenda-se lavar e secar as peças imediatamente após o processo,
principalmente as bordas.

4.4. Recortes
e Furação

Segundo NBR 15198, devem ser observadas as seguintes condições:
É importante que os furos e os recortes estejam livres de escamas e que
todos os cantos internos dos recortes sejam arredondados, pois podem
concentrar tensões, provocando quebras futuras.
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Os furos devem ser executados utilizando brocas em bom estado
e processo refrigerado.
A mesa de apoio do espelho para operação de furação e/ou recorte deve
estar completamente limpa e isenta de fragmentos que prejudiquem
a superfície da tinta de proteção do espelho.
Deve-se utilizar água de refrigeração durante todo o processo
e ela deve estar limpa, com pH entre 7 e 10, condutividade
máxima de 1300μS/cm e dureza máxima de 700ppm.

4.5. Limpeza
Realizada no
Beneficiamento

4.5.1. Limpeza com Máquinas
Recomenda-se testar um corpo de prova antes da lavagem total
das peças. Não é recomendado passar os espelhos na lavadora com as
etiquetas, pois elas podem soltar e gerar riscos no produto.
A água da lavadora deve estar entre 35°C e 45°C, pH entre 6
e 8, condutividade máxima de 110μS/cm e dureza máxima de
60ppm. O enxágue deve ser feito diretamente no espelho, não
nas escovas.
O ar secante deve ser filtrado e o posicionamento da faca de ar
deve possibilitar a total secagem do produto e impedir a formação de
gotículas, pois elas podem gerar manchas por deposição de sujeiras
no espelho.
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Deve-se verificar a presença de impurezas nas escovas
de limpeza, assim como a pressão delas sobre a peça,
pois elas podem danificar o espelho.
Recomenda-se o posicionamento das escovas de, no máximo,
1,5 milímetro da superfície do vidro, tanto na face inferior
quanto na superior.
Não se deve permitir que o espelho fique parado dentro da máquina
de lavar/secar.
Não se deve fazer a limpeza com óxido de cério ou outros materiais
abrasivos e produtos químicos na etapa de lavagem.
Não se recomenda utilizar aditivos na água.
Recomenda-se a troca periódica da água para lavadoras com ciclo fechado.

4.5.2. Limpeza Manual

A limpeza manual pode ser feita com uma flanela ou pano macio,
embebido com álcool isopropílico. É recomendado o uso de máscara
respiratória durante o uso desse tipo de produto.
Não use limpadores químicos severos, abrasivos e/ou soluções de
limpeza de base ácida ou alcalina.
Não se recomenda a utilização de lãs de aço, pois elas podem riscar
a massa do vidro.
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Não se recomendam também as várias soluções comercialmente
disponíveis para “rejuvenescer” superfícies manchadas de vidros. Esses
produtos normalmente contêm ácido fluorídrico e podem danificar
não só a face vidro, como também o costado dos espelhos.

4.6. Tratamento
Térmico

O espelho não é compatível com qualquer processo que ultrapasse
os 150°C. Portanto, não é compatível com processos de têmpera,
termoendurecimento ou curvação.

4.7. Laminação

Para laminação em face #2, não se recomenda o uso dos espelhos para
aplicação como Vidro Laminado de Segurança, pois não se tem garantia
da adesão entre o interlayer e a tinta protetora no costado do espelho.
Para o caso de se optar pela laminação decorativa, a laminação
do espelho deve ser feita com PVB, conforme indicação do fabricante
da tinta de proteção da prata.
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Caso a laminação do espelho seja feita em face #4 (sem que a tinta esteja
em contato com o interlayer), não será necessário cuidado especial com
a adesão.
No entanto, deve-se observar com cuidado o contato do costado do
espelho com os equipamentos de produção.
Lembrando que os espelhos não devem ultrapassar os 150°C
durante o processo de beneficiamento.

4.8. Tabela Resumo
de Parâmetros
da Água
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PROCESSO

Ph

CONDUTIVIDADE
ELÉTRICA
[u/cm]

CONCENTRAÇÃO
DE PARTÍCULAS
(PPM)

TEMP (°C)

Filetagem

entre
7 e 10

Máx. 1300

Máx. 700

temperatura
ambiente

Lapidação

entre
7 e 10

Máx. 1300

Máx. 700

temperatura
ambiente

Biselamento

entre
7 e 10

Máx. 1300

Máx. 700

temperatura
ambiente

Recortes e
Furação

entre
7 e 10

Máx. 1300

Máx. 700

temperatura
ambiente

Limpeza na
Lavadora

entre
6e8

Máx. 110

Máx. 60

entre
35 e 45

5. APLICAÇÃO
DE PELÍCULAS DE
SEGURANÇA
5.1.Condições
Gerais

Para aplicação de película de segurança, é imprescindível que ela esteja
em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15.198. Dessa
forma, não há contraindicações para aplicação em ambas as faces
do espelho, de forma que ela não interfira na durabilidade do produto.
No entanto, vale ressaltar que, durante todo o processo, o manuseio
e beneficiamento devem respeitar os parâmetros apresentados
anteriormente neste manual e estar de acordo com a NBR 15198.
Caso necessário, as condições gerais relacionadas à película de segurança
devem ser esclarecidas diretamente com o fabricante da película.

6. APLICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
ANTIEMBAÇANTES
6.1. Condições Gerais

Os espelhos não são compatíveis com qualquer processo que ultrapasse
os 150°C. Portanto, o fabricante do dispositivo antiembaçante deve ser
consultado para garantir que ele não afete a durabilidade do espelho.
No caso de dispositivo colado no costado do espelho, deve-se atentar
especialmente para que a cola utilizada para fixação do dispositivo não
contenha solventes em sua composição. Ela deve ser, portanto, de cura
neutra ou à base de água, conforme indicado pela NBR 15.198.
O equipamento antiembaçante deve permitir a circulação de ar e não
permitir acúmulo de água atrás da peça de espelho.
Em caso de utilização de produtos químicos com função antiembaçante,
consulte o departamento de Engenharia de Aplicação para garantir que
a química do produto não prejudique a durabilidade do espelho.

7. RECOMENDAÇÕES
GERAIS PARA
INSTALAÇÃO

O processo de instalação dos espelhos é parte crucial do
processo para garantir a durabilidade e qualidade do produto.
Portanto, é essencial que as recomendações a seguir sejam seguidas.
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7.1. Substrato

O processo de instalação do espelho começa pelo substrato em que
a peça será fixada. Dessa forma, a superfície pode ser madeira, parede,
concreto, etc e deve ter as seguintes características:
a) Ser plano, a fim de não transmitir distorção óptica para a peça
de espelho;
b) Possuir isolamento quanto à umidade, evitando o contato do espelho
com ela;
c) Ter resistência suficiente para suportar a peça de espelho;
d) Caso sejam de concreto ou com reboco, ele deve estar curado.
Recomendam-se no mínimo duas semanas de cura da superfície;
e) Ser composto por materiais que não absorvam umidade, como
alguns tipos de aglomerados de madeira, cortiça, flanela,
tapete, jornal, mantas de polietileno e outros. Caso exista
a necessidade de utilizar madeira como substrato, recomenda-se
a utilização de madeira tipo MDF ou similar revestido com material
não absorvente;
f) Não se recomenda a instalação de espelhos diretamente em paredes
que contenham coluna de água quente.

7.2. Instalação

As características de uma boa instalação são:
7.2.1. Aspectos de Segurança:
Toda e qualquer instalação de espelho deve garantir condições mínimas
de resistência mecânica e segurança, sendo de responsabilidade
do projetista assegurar essas condições.
Para efeitos de segurança, instalações com espelho comportam-se da
mesma forma que instalações com o vidro comum. Devem, portanto,
seguir as recomendações da ABNT NBR 7199.
Espelhos com bordas expostas devem ser lapidados ou filetados.
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7.2.2. Aspectos de Proteção às Camadas do Espelho
A camada da prata refletiva e a camada protetora de tinta do espelho
são suscetíveis à corrosão e deterioração em função do ambiente onde
o espelho é instalado. Algumas regras devem ser consideradas para
minimizar esses problemas:
• Entre o espelho e o substrato deve ser permitida a circulação de
ar. Deve existir, portanto, uma folga mínima de três milímetros para
permitir uma boa ventilação;
• Quando mais de um espelho é fixado na mesma superfície, deve ser
assegurado que exista uma folga entre as bordas. Um separador de
um milímetro pode ser utilizado para isso;
• A superfície onde o espelho será instalado deve estar limpa, seca
livre de umidade, de substâncias ácidas, alcalinas e outros materiais
agressivos. Quando for necessário, a superfície deve ser preparada
para uso de adesivos. A iluminação tipo spot, que gera calor,
direcionada diretamente à superfície do espelho, pode deteriorar
a camada de prata ou até trincá-lo;
• Espelhos utilizados em saunas, banheiros, piscinas ou em quaisquer
ambientes que tenham um alto índice de umidade ou atmosfera
corrosiva são mais propensos à oxidação.

7.2.3. Aspectos Minimizantes de Distorção Ótica
• Os espelhos de grandes dimensões (acima de um metro quadrado)
devem ser fixados de forma que todo o peso não seja suportado pelas
bordas, a fim de evitar o empenamento e consequentemente
distorção.
• Quando o espelho for colado quimicamente a um substrato qualquer,
a planicidade deve ser assegurada para se evitar que se transfiram as
distorções para o espelho.

7.2.4. Instalação Mecânica
Em caso de instalações com fixação mecânica, a estrutura física do
espelho está suscetível a danos por solicitações mecânicas. Dessa forma,
algumas regras devem ser consideradas para minimizar esses problemas.
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7.2.4.1. Aparafusamento

• Utilizar arruelas ou espaçadores plásticos em ambos os lados
do espelho, para evitar o esforço localizado excessivo e garantir
o espaçamento entre o substrato e o espelho (mínimo de
três milímetros).
• O aperto completo deve ser feito apenas no final e, de preferência,
pelas diagonais. Com isso evita-se a concentração de tensões que,
além de riscos de quebra, podem induzir a deformação ótica.
• Deve-se evitar o contato direto entre os parafusos e o espelho com
material macio e imputrescível.

7.2.4.2. Botão Francês

• Deve-se verificar se a borda tem espessura suficiente para suportar
o peso do espelho, especialmente para espelho com bisotê.
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• Deve-se utilizar um apoio de borracha ou plástico imputrescível,
evitando o contato direto entre metal e o espelho.
• Recomenda-se película de segurança para esse tipo de fixação.

7.2.5. Instalação Química
Este é o processo de instalação mais crítico para o espelho, pois
facilita a transferência de umidade do substrato para o espelho
e, consequentemente, o aparecimento de manchas de oxidação.
É fundamental a limpeza eficiente do costado e do substrato para
remover poeira e oleosidade, prejudiciais à perfeita adesão, utilizando
apenas água ou álcool isopropílico.
Não devem ser utilizados solventes orgânicos, produtos de limpeza que
contenha amônia, soluções ácidas ou abrasivas.
Todos os adesivos devem ser aplicados em filetes verticais, de modo
a permitir o fluxo de ar de baixo para cima, evitando o acúmulo de
umidade no costado do espelho. Além disso, deve-se garantir o vão livre
de, no mínimo, três milímetros entre o espelho e o substrato.

Por questões de segurança, não se recomenda fixação química
para espelho no teto. Consulte o fabricante do adesivo para definir
a quantidade, a largura, a distância dos filetes e a necessidade de calços
e espaçadores.
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7.2.5.1. Instalações Químicas NÃO Recomendadas
É de extrema importância para a durabilidade do produto que,
para instalação química de espelhos, não sejam utilizados os
seguintes materiais:
• Qualquer cola que contenha solventes orgânicos e/ou componentes
ácidos em sua composição, como colas de sapateiro, cola de fórmica,
cola de carpete etc. Esses adesivos são corrosivos e provocam sérios
riscos à segurança da montagem e durabilidade dos espelhos, além de
conterem materiais tóxicos;
• Fita dupla face à base de solventes orgânicos;
• Adesivos não elastoméricos, tais como “cola branca”, 		
epóxi, cianoacrilato (superbonder) e similares;
• Silicone de cura acética.

7.2.5.2. Instalações Químicas Recomendadas

A colagem mais eficiente e menos agressiva ao revestimento do espelho
é realizada com adesivos elastoméricos neutros, tais como:
• Silicone cura neutra de base alcóxi;
• Adesivos elastomérico à base de água;
• Fita dupla face isenta de solventes.
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A Cebrace recomenda a utilização do Fixa Espelho Cebrace para fixação
dos espelhos.

7.3. Proteção
de Borda

É recomendada a utilização do protetor de borda para selagem das
bordas dos espelhos após o processo de beneficiamento, prevenindo
o contato da prata das bordas com o oxigênio e, consequentemente,
prolongando a vida útil do produto.

Não se deve fazer a vedação completa entre o espelho e o substrato
pelas bordas, de forma que se impeça a ventilação, pois a vedação pode
potencializar o contato da umidade com o costato do espelho, gerando
assim manchas ao espelho.

8. RECOMENDAÇÕES
GERAIS PARA USO
E MANUTENÇÃO

Todo instalador de espelhos deve informar ao consumidor
os cuidados básicos que prolongam a vida útil dos espelhos.
Deve ser enfatizado que não se pode fazer manutenção
e limpeza dos espelhos da mesma forma que se faz com vidros comuns,
temperados ou laminados.
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8.1. Condições
Gerais de Limpeza
e Manutenção no
Ambiente Final

Alguns cuidados básicos:

a) Nunca usar produtos ácidos ou alcalinos para limpeza do espelho.
Esses produtos podem atacar a superfície, as bordas e até a tinta
protetora. Produtos com amoníaco, presentes na maioria dos produtos
de limpeza atuais, são extremamente danosos ao espelho.

b) Não utilizar produtos abrasivos ou esponjas abrasivas em qualquer
superfície do espelho.
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c) Iniciar a limpeza com espanador para retirar a poeira depositada
em sua superfície.

d) Limpar com pano macio e limpo, umedecido em água morna. Esse
é o procedimento mais simples e seguro. Deve-se ter o cuidado de
sempre secar as bordas do espelho após a limpeza.

e) Um pano limpo e macio embebido em álcool também pode ser
utilizado, passando um pano macio e seco, em seguida, para tirar
possíveis manchas de secagem.
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f) Sempre aplicar o produto no pano e o pano no vidro. Nunca borrifar
ou esguichar líquidos diretamente no espelho.

g) Caso o espelho seja instalado em banheiros e for necessário lavar
paredes, nunca jogar água ou produtos químicos que possam escorrer
por trás do espelho ou por suas bordas.

h) Caso haja bordas justapostas, certificar-se de que nenhum resíduo
de produto fique incrustado entre elas. Para secagem total entre as
bordas, utilizar jato de ar proveniente de um ventilador ou um secador
de cabelos sem aquecimento.

i) Um ambiente ventilado inibe a condensação de umidade, que pode
ser corrosiva e prejudicial à conservação dos espelhos. Isso ocorre
principalmente em banheiros, saunas, piscinas aquecidas ou outros
ambientes onde a exaustão natural de vapores de água e de amônia não
é possível naturalmente. Recomenda-se instalar exaustão forçada.
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