
Filme de fluoropolímero avançado 

www.agcce.com

© COPYRIGHT REPRODUZIDO POR CORTESIA DA 
VECTOR FOILTEC



O FILME ETFE Fluon® é uma película de alto 
desempenho fabricada com a própria resina ETFE da 
AGC.

Trata-se de um método exclusivo de formação de 
filme aplicado para produzir películas entre 12µm e 
250µm de espessura.

O filme apresenta excelente resistência térmica e 
química, assim como propriedades antiaderentes, 
propriedades elétricas e longo prazo de resistência 
à intempérie, propriedades associadas normalmente 
aos fluoropolímeros.

Devido a sua durabilidade excepcional, transparência 
e propriedades anti-incrustantes, o FILME ETFE 
Fluon® é utilizado em uma grande variedade de 
aplicações como película agente de desprendimento 
em componentes eletrônicos, design de interiores, 
aplicações arquitetônicas ao ar livre, células solares, 
estufas e em uma ampla diversidade de áreas 
inovadoras.

A AGC tem orgulho de ter fornecido o filme ETFE 
Fluon® para vários estádios de futebol, rúgbi, de 
jogos olímpicos e áreas de entretenimento em todo 
o mundo, inclusive o Allianz Arena, que foi o Estádio 
da Copa do Mundo da FIFA e é agora a sede do FC 
Bayern Munich e do TSV 1860 München, assim como 
o Estádio Nacional e o Centro Aquático Nacional 
dos Jogos Olímpicos de Pequim. 

Outra aplicação do filme ETFE Fluon® em projetos 
dignos de destaque é o prestigioso Forsyth Barr, um 
estádio multifuncional de esportes e entretenimento 
em Dunedin, Nova Zelândia, onde se realizaram 
os jogos da Copa do Mundo de Rúgbi. Em todo o 
mundo, é o único estádio permanentemente coberto 
com gramado natural. 

Outra estrutura na qual se aplicou o filme Fluon® 
é a gigantesca tenda transparente chamada “Khan 
Shatyr” (Marquise Real) na capital do Cazaquistão. 
Compreende uma área com uma dimensão maior 
que 10 campos de futebol e alberga um centro 
comercial e de ócio com praças e calçadas, um rio 
para navegação, um shopping center, um campo de 
mini-golfe e uma praia no interior do recinto.

Filme de fluoropolímero de desempenho avançado para uma grande variedade de aplicações

Segurança e resistência térmica
O FILME ETFE Fluon® cumpre o padrão 
UL94VTM-0 e seu uso é apropriado em uma 
ampla gama de temperatura de -200°C a 200°C.

Resistência química
O FILME ETFE Fluon® é altamente resistente à 
maioria de compostos químicas e solventes.

Resistência à intempérie
O FILME ETFE Fluon® é resistente à luz 
ultravioleta e é apropriado para um uso de longa 
duração ao ar livre.  O filme foi submetido a 
um teste de desgaste acelerado por exposição 
à intempérie de 16000 horas (comparável a 30 
anos de exposição) e não mostrou nenhum sinal 
de deterioração.

Transmissão de luz
O FILME ETFE Fluon® tem excelente índice 
de transmissão de luz, o que faz com que seja 
ideal para aplicar-se como película protetora em 
células solares, estufas, coberturas e fachadas 
arquitetônicas.

Propriedades antiaderentes
O FILME ETFE Fluon® possui excelentes 
características antiaderentes e anti-incrustantes 
e, ao mesmo tempo, excelentes propriedades de 
desprendimento.

Propriedades elétricas
O FILME ETFE Fluon® possui grande rigidez 
dielétrica inclusive em sua forma mais fina. 
Apresenta baixa constante dielétrica e fator de 
perda dielétrica em uma gama de frequência 
ampla.

Eletrônica
As propriedades antiaderentes e resistência a 
temperaturas superiores a 200°C fazem com 
que o FILME ETFE Fluon® seja apropriado para 
aplicação como película de proteção em placas 
de circuito impresso e componentes eletrônicos.

Cobertura e fachadas arquitetônicas
O FILME ETFE Fluon® é usado em muitas 
construções arquitetônicas modernas. Incluem-
se, entre vários exemplos, o estádio de futebol 
Allianz Arena da Copa do Mundo em Munique, 
na Alemanha, e o Estádio Nacional (conhecido 
como Ninho de Pássaro) e o Centro Aquático 
Nacional (também chamado Cubo d’Água) das 
Olimpíadas de Pequim.

Acabamento interior
O FILME ETFE Fluon® é usado em recintos 
fechados tanto em edifícios comerciais como 
residenciais para criar uma superfície fácil de 
limpar e resistente ao calor.

Instalações fotovoltaicas
O FILME ETFE Fluon® proporciona uma 
proteção de longa duração para instalações 
fotovoltaicas. Possui excelente resistência à 
intempérie com boas propriedades mecânicas e 
de transmissão de luz. Sua flexibilidade faz com 
que seja ideal para a aplicação em superfícies 
curvadas.

Filme F-CLEAN® para estufas
O F-CLEAN® é um filme ETFE desenvolvido 
especialmente para estufas. Apresenta alto 
índice de transmissão de luz e de resistência 
à intempérie, além de outras características 
exigidas para estufas, incluindo o controle 
de raios UV e uma exclusiva tecnologia de 
tratamento antigotejamento.

• Entre em contato conosco:

AGC Chemicals Europe Commercial 
Centre
World Trade Center, Zuidplein, 80, H-Tower, Level 9. 
1077 XV, Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 880 4170   
Fax: +31 (0) 20 880 4188
E-mail: enquiries@agcce.com 
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O ETFE Fluon®, um fluoropolímero desenvolvido 
pela AGC, é a matéria-prima utilizada para 
fabricar o FILME ETFE Fluon®. É um copolímero 
de etileno-tetrafluoretileno (ETFE).
O ETFE Fluon® possui boas propriedades 
mecânicas e maleabilidade, e pode ser aplicado 
por extrusão, moldado por injeção como por 
jato de ar. O ETFE Fluon® possui excelentes 
características que fazem com que seja 
apropriado para muitos tipos de aplicações.

www.agcce.com

Allianz Arena, Munique

Allianz Arena, Munique

Estádio Forsyth Barr, Dunedin

Aplicações eletrônicas

Khan Shatyr, Cazaquistão
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Item Unidade Teste Método

Propriedades 
físicas

Gravidade específica - ASTM D792 1.75

Resistência à ruptura por tração MPa JIS K7127 >39

Resistência à ruptura por 
alongamento

% JIS K7127 200-510

Propriedades 
térmicas

Ponto de fusão °C - 260

Coeficiente de expansão térmica 
linear

10-5/°C ASTM D696 9.4

Inflamabilidade - UL 94VTM-0*

Temperatura de trabalho contínua °C - 150-180

Propriedades 
químicas

Absorção de água (23°C, 24 h) % ASTM D570 0.03

Resistência química - ASTM D543 Excelente

Propriedades 
elétricas

Resistividade de volume U • cm ASTM D257 1017

Constante dielétrica (23°C, IMHz) - ASTM D150 2.6

Tangente dielétrica - ASTM D150

60Hz 0.0006

IKHz 0.0008

IMHz 0.005

IGHz 0.01

Tensão disruptiva kV/0.1mm ASTM D149 12

Resistência do arco seg ASTM D495 120

Propriedades gerais

Retenção de 
alongamento

Retenção de 
carga

NOHI0% Excelente Excelente

HCI 35% Excelente Excelente

Xileno Excelente Excelente

Tolueno Excelente Excelente

50N: teste de imersão de 1 semana

Resistência química

Espessura (µm) Nível Largura (mm)
Tratamento de 

superfície
Comprimento do 

rolo (m)

12 N 1200 S 1000

25 N 1250 NT 1000

40 N 1250 NT 500

50 N 1250 NT 500

100 N 1250 NT 250

200 NJ 1600 NT 125

250 NJ 1600 NT 100

21 GS 1220 NT 1000

25 MW 1250 NT 1000

50 HK (KN) 1250 NT 530

50 MW 1250 NT 530

50 LM 1300 NT 510

Classificação
N Natural (claro)
NJ Natural (claro, espesso)
GS Cinza
MW Duplo lado fosco (claro)
HK Fosco lado exterior do rolo (claro)
KN Fosco lado interior do rolo (claro)
LM Natural (claro, baixo ponto de fusão)

Classificação

Tratamento de superfície
NT Não requer tratamento
S Tratamento de corona, só um lado

Dependência de temperatura de resistência à ruptura por alongamento
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Vidro 4 mmFILME ETFE Fluon   60 µm PO 150 µm PET 150 µm®
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100

95

60
0

90

85

80

75

70

65

5000 10000 15000 20000

Tempo de exposição com aparelho de medição da resistência na exposição à luz solar (h)

Tr
an

sm
is

sã
o 

de
 lu

z 
(%

)

50N

www.agcce.com



AGC Chemicals ASAHI GLASS CO., LTD.
Shin-Marunouchi Bldg., 1-5-1, Marunouchi Chiyoda-ku,  Tokyo 100-8405 Japan 
Tel: +81 3 3218 5496  
Fax: +81 3 3218 7856
www.agc.com
Site do Fluon: www.fluon.jp

AGC GREEN-TECH CO., LTD.
3-5-8 Iwamoto-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 Japan
Tel: +81-3-5833-5451
Fax: +81-3-5833-5457
www.f-clean.com

AGC Chemicals Europe Commercial Centre
World Trade Center, Zuidplein, 80, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 20 880 4170   
Fax: +31 20 880 4188
www.agcce.com

AGC Chemicals Americas, Inc.
55 E. Uwchlan Avenue, Suite 201 Exton, PA 19341, USA   
Tel: +1 610 423 4300   
Fax: +1 610 423 4301
www.agcchem.com

AGC Chemicals Asia Pacific Pte. Ltd.
460 Alexandra Road, #30-02, PSA Building Singapore 119963   
Tel: +65 6273 5656   
Fax: +65 6276 8783
www.agc.com

AGC Chemicals Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
Room 2701-2705, Metro Plaza, 555 Lou Shan Guan Road, Chang Ning Ward, Shanghai 200051, China
Tel: +86-21-6386-2211 
Fax: +86-21-6386-5377 / 5378
www.agc.com
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AGC Chemicals, grupo de negócio em filmes de múltiplas aplicações) 

Fluoropolímeros como uma Tecnologia de Ambiente Simbiótico

A proteção ambiental é a prioridade mais elevada em todo campo industrial. Os fluoropolímeros e 

fluoroelastômeros são usados em produtos e processos ecologicamente sustentáveis. As propriedades 

dos fluoropolímeros e fluoroelastômeros, tais como a resistência à intempérie, a não inflamabilidade e a 

resistência química, conferem aos produtos uma vida útil mais prolongada, além de economizarem recursos 

e reduzirem os resíduos industriais. Por exemplo, o ETFE Fluon® é usado na tubagem de combustível 

automotivo para diminuir a permeção de combustível e o filme ETFE F-CLEAN® é usado como película de 

revestimento em estufas devido à longa duração de sua vida útil. A AGC é seu aliado na proteção ambiental, 

sempre procurando desenvolver, melhorar e aperfeiçoar o uso e as aplicações finais destes produtos. Ao 

mesmo tempo, a AGC é um fabricante de compostos químicos de flúor e está estabelecendo a reciclagem e 

processos contra a poluição em centros de produção atuais, em um esforço contínuo para reduzir a carga de 

compostos de flúor no meio ambiente. A AGC acredita que a tecnologia em fluoropolímeros contribui para a 

solução de problemas ambientais e desempenha um papel importante para a criação de uma sociedade segura 

e confortável na qual se viva melhor.

Notícias
1)  As declarações e dados fornecidos nesta publicação 

são considerados precisos. Apresentam-se aqui sem 
nenhum compromisso ou garantia explícita ou implicada. 
As declarações ou sugestões relativas ao uso destes 
produtos foram elaboradas sem significar ou garantir que 
o uso esteja livre de violação de patente, e não podem 
considerar-se recomendações para infringir nenhuma 
patente. O usuário não deve supor que todas as medidas 
de segurança estão indicadas.

2)  Por favor, consulte a Folha de Dados de Segurança de 
Material (MSDS) para sua segurança e para ver mais 
detalhes.

3)  Este produto não foi pensado para a aplicação no corpo 
humano ou aplicações médicas que impliquem em contato 
com fluidos ou tecidos corporais, a ASAHI GLASS CO., 
LTD. não executa nenhum teste sobre a aptidão do 
produto em nenhuma aplicação médica.

4)  Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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