POLITHERM
ARCHITECH

no seu

PERFIL

POLITHERM - ARCHITECH

Cada projeto arquitetônico tem a sua história,
o seu DNA e a sua

identidade.

A linha a rquitetura da WEG T intas –
POLITHERM ARCHITECH, foi
e spe cialme nte de se nvolv ida pa ra da r
aos pe r f is de alumínio o toque de e stilo,
bom gosto e sof istic aç ão que a sua
obra me re ce.
São dive r s as opçõe s de core s
e ac a ba me ntos que e nc a nta m pe la
be lez a, sur pre e nde m pe las va ntage ns e
conquista m pe la qualidade e dura bilidade.
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Tons afinados com as

D e se nvolve mos core s e ac a ba me ntos
que se gue m as te ndê ncias 2019/2020.
O re sultado de s se tra balho s ão opçõe s
cromátic as que ofe re ce m aos seus projetos
tons e m pe r fe ita sintonia com o que há
de atual e m a rquitetura e de sign.

CINZA PLATINUM

MARROM METEORO

10825 FO

76620 SF

BRANCO POLAR

60312 FO
VERDE SAFARI

7,5 BG 3.2 FO

POLITHERM - ARCHITECH

GRAFITE MAGNUM

10397 FO

BRANCO DIAMANTE

60409 FO

AZUL IMPERIAL

VERMELHO FLAMINGO

40119 FO

80207 UF
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CINZA ARGILA

10916 SF
Rose PE

MARROM MEDITERRÂNEO

77180 FO

CINZA SKY

PRETO PETRÓLEO (1005)

71524 FO

Nota: as informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003, para
as demais cores deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.

10562 UF

Diferentes estilos
pedem diferentes

A linha POLITHERM ARCHITECH oferece uma paleta cromática formada
por 20 cores, sendo estas 8 cores tradicionais e 12 cores de tendências.

Com ela, você tem
em mãos uma
completa
e versátil gama de
opções para dar ao
seu projeto o tom
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que ele precisa.

BRANCO GLACIAL

61007 BR

PRETO VULCANO

RAL 9005 BR

MARROM MEDITERRÂNEO

77180 FO

BRONZE HIGHWAY (1003)

77580 FO

AZUL IMPERIAL

40119 FO

Nota: as informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003, para
as demais cores deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.

MARROM METEORO

76620 SF

MARROM MÍSTICO (1004)

76001 FO

BRANCO POLAR

60312 FO

POLITHERM
POLITHERM
- Linha
- ARCHITECH
Arquitetura

VERDE SAFARI

BRANCO DIAMANTE

VERMELHO FLAMINGO

CINZA ARGILA

CINZA SKY

CINZA PLATINUM

7,5 BG 3.2 FO

60409 FO

10916 SF

10562 UF

GRAFITE MAGNUM

PRETO PETRÓLEO (1005)

10397 FO

BRONZE MONTREAL (1002)

75406 FO

71524 FO

80207 UF

10825 FO

BRONZE ESPARTA (1001)

CINZA ALASKA

14963 FO

Nota: as informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003, para
as demais cores deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.

20796 FO

PRETO NETUNO

72881 FO
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Esta linha é consolidada pela sua larga
utilização no mercado sul-americano
para pintura de perfis de alumínio e
telhas que necessitem de um excelente
acabamento. É formulada com resinas e
pigmentos selecionados, trazendo a
resistência nas mais variadas cores,
texturas e brilhos. O resultado, é uma
composição com boa resistência ao
intemperismo (ação do tempo),
preservando o tom e as demais
características da cor escolhida.

Nota: as informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003, para
as demais cores deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.

POLITHERM - ARCHITECH

A resistência à intempéries
proporcionada por esta linha,
comprovada ao longo dos
anos, confere a este material
uma expectativa de
durabilidade mínima de
8 anos.

9

Entre as opções desenvolvidas,

• Cinza Alaska

• Bronze Highway (1003)

estão as cores para substituição do

• Bronze Esparta (1001)

• Marrom Místico (1004)

acabamento anodizado, são elas:

• Bronze Montreal (1002)

• Preto Netuno

A substituição do anodizado pela pintura é uma tendência
mundial, pois proporciona ao produto final um excelente
acabamento e ao aplicador a redução dos impactos ambientais.

DURABILIDADE

ANOS

POLITHERM - ARCHITECH

Politherm ARCHITECH 96 WFQ
foi formulada atendendo aos
exigentes requisitos da Norma
Qualicoat – Classe 1(1) (Approval
11

Nº P-1031). Na formulação desta
linha são utilizados pigmentos
especiais e resinas poliéster
duráveis de excelente qualidade.

Esta linha proporciona resistência à intempéries
que assegura a este material uma expectativa de
durabilidade mínima de 12 anos.

DURABILIDADE

Nota: (1) Para certificação na Classe 1, é necessário que o
Nota: as informações de variação de cor estãoproduto
baseadas
no exposto
padrão de
cor RAL
9003,
fique
durante
1 ano
empara
intemperismo natural
as demais cores deve-se consultar o Anexo A7na
daFlórida
Norma(EUA)
Qualicoat
15th Edition,
2017.
sob condições
específicas.

ANOS

POLITHERM - ARCHITECH
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Politherm ARCHITECH 86 WFS vem sendo
utilizada no mercado de perfis de alumínio. Na
formulação desta linha são utilizados pigmentos
especiais, resinas poliéster superduráveis e
matérias-primas de excelente qualidade,
proporcionando alta resistência nas mais
variadas cores, texturas e brilhos.
A resistência à intempéries proporcionada por
esta linha, afere uma expectativa mínima de 16
anos de durabilidade.

DURABILIDADE

ANOS

POLITHERM - ARCHITECH
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Politherm ARCHITECH 106 WFQ foi formulada atendendo aos
exigentes requisitos da Norma Qualicoat – Classe 2(1)
(Approval Nº P-1615). Na formulação desta linha são utilizados
pigmentos especiais, resinas poliéster superduráveis de alta
qualidade e matérias-primas dos principais fornecedores
mundiais.
A resistência à intempéries que esta linha proporciona,
confere a este material uma expectativa de durabilidade(2)
mínima de 20 anos.

Notas: (1)Para certificação na Classe 2, é necessário que o produto fique exposto durante 3 anos em
intemperismo natural na Flórida (EUA) sob condições específicas.
(2) A expectativa de durabilidade tratada neste catálogo é medida pelos parâmetros definidos na
tabela dos Dados Técnicos - pg.16). Para saber mais, acesse o Guia de Durabilidade na
Central de Downloads do site WEG (www.weg.net) e em caso de dúvida, entre em contato
com a WEG Tintas pelo site ou pelo e-mail: tintas@weg.net.

DURABILIDADE

ANOS

DADOS
Os dados técnicos abaixo apresentados referem-se a performance mínima do produto para
atender as referidas qualificações, não necessariamente representando a real performance do
produto.

POLITHERM

POLITHERM

Resistência

46 WF

96 WFQ
QUALICOAT - Classe 1
Approval n° P-1031

POLITHERM

POLITHERM

86 WFS

106 WFQ
QUALICOAT - Classe 2
Approval n° P-1615

Variação de cor
(DE)
Após ensaio de 1.000
horas de resistência ao
intemperismo acelerado,
lâmpada com arco de
xenônio. (ISO 16474-2,
método A, ciclo 1)

DE ≤ 2,5(1)

DE ≤ 2,0(1)

DE ≤ 1,5(1)

DE ≤ 1,0(1)

Mín. 40 %
do brilho inicial

Mín. 50%
do brilho inicial

Mín. 80%
do brilho inicial

Mín. 90%
do brilho inicial

Retenção de
brilho (%)
Após ensaio de 1.000
horas de resistência ao
intemperismo acelerado,
lâmpada com arco de
xenônio. (ISO 16474-2,
método A, ciclo 1)

Intemperismo
natural
Exposição na Flórida
(EUA), orientação 5° Sul
(anos)

3 anos

1 ano
Linhas com excelente
histórico
de durabilidade no
Brasil

Variação de cor:
DE < 2,0(1)
Retenção de brilho:
mín. 50%

Linhas com excelente
histórico
de durabilidade no
Brasil

Nota: (1) As informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003,
para as demais cores deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.

Variação de cor:
DE < 2,0(1)
Retenção de brilho:
mín. 50%

POLITHERM - ARCHITECH

Tratamento de

O desempenho da tinta está diretamente
relacionado a um adequado tratamento de
superfície, pois é ele quem fornece características
de resistência à corrosão e aderência ao produto
final. Para obter um desempenho satisfatório,
alguns testes são realizados para comprovação da
sinergia entre o substrato alumínio, o prétratamento, processo de pintura e a tinta em pó
utilizada:
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Embutimento

(ISO 1520)

Dobramento Mandril Cilíndrico

(ISO 1519)

Dobramento Mandril Cônico

(ABNT NBR 14615)

Impacto

(ISO 6272-2 / ABNT NBR 14127)

Resistência ao Salt Spray Acético

(ISO 9227 / ABNT NBR 14905)

Resistência à Corrosão Acelerada Método de Machu

(ABNT NBR 14901)

Aderência Úmida

(ISO 2409 / ABNT NBR 14682)

Resistência à Câmara Úmida

(ISO 6270-2)

Teste de Corrosão Filiforme

(ISO 4623–2)

Testes de
em vidro
Para realização da colagem dos vidros em perfis de
alumínio, diversas normas devem ser seguidas, a fim de
proporcionar uma adequada adesão.
A linha Politherm ARCHITECH, quando adequadamente
aplicada e curada, permite o uso de adesivos e selantes
atendendo às normas de colagem. No entanto, devido
aos diferentes produtos existentes no mercado, é
necessária a realização prévia de testes por parte do
usuário, com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou
selante mais adequado junto ao fabricante do adesivo.

POLITHERM - ARCHITECH

do aplicador

A escolha da tinta já foi feita, agora é a hora de escolher
o aplicador.
O bom desempenho da tinta está diretamente
relacionado ao processo de pintura, para isto, a WEG
Tintas possui diversos aplicadores certificados para
utilização das suas tintas da Linha Politherm
ARCHITECH.

• Testes de cura;
• Testes de aderência;

P L I C
A

A D O

• R
 astreabilidade de todo o processo
de tratamento e pintura;

C

técnica da WEG Tintas:

I

alguns critérios, os quais são realizados pela equipe

• V
 alidação da curva de cura da
estufa (termografia);

R T I F

Para ser certificado o aplicador deve ser auditado em

E

COMO É FEITA A CERTIFICAÇÃO?

D O R
C

A

• Testes de dobramento;
• Testes de aderência úmida;
• Testes de corrosão acelerada;
• Testes de salt spray acético;
• Testes de intemperismo acelerado.

Isto tudo para garantir que o produto final esteja com o seu máximo
potencial de resistência.

OBSERVAÇÕES:
a) Para qualquer dúvida técnica adicional solicitamos contatar nosso departamento técnico;
b) Q UALICOAT (Qualicoat -Association for Quality Control in the Lacquering, Painting and Coating Industry) é uma organização que
confere uma licença de marca de qualidade destinada a promover e manter a qualidade dos revestimentos pintados.
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as demais cores deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.

Cód: 50085964 | Rev: 00 | Data (m/a): 07/2019
Sujeito a alterações sem aviso prévio. As informações contidas são valores de referência.

Grupo WEG - Unidade Tintas
Guaramirim - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
Mauá - SP - Brasil
Telefone: (11) 3215-9400 		
tintas@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
Nota:
as informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003, para
@weg_wr

