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TECIDO VIDRO CARAMELIZADO 
TVC129 
 
Composição & Aplicações 
 

Tecido fabricado com filamentos texturizados de fibras de vidro E, com um tratamento térmico caramelizado, que reduz as 
emissões de fumos e proporciona um toque suave.  
 

- Para aplicações de proteção térmica em geral. 

 

Composition & Applications 
 
Fabric made from textured filaments of E glass fibers, with a caramelized heat treatment, which reduces smoke 
emissions and provides a soft touch. 

- For thermal protection applications in general. 
 

Características Técnicas / Technical Characteristics  

REFERÊNCIA PRODUTO / PRODUCT REFERENCE TG650/9L 

Composição / Composition 
Filamentos de fibra de vidro E texturizado / 

Texture E fiberglass and filaments 

Peso / Weight g / m
2
 630 ±10% 

Espessura / Thickness mm 0.9 ±0.2 

Diâmetro filamento / Filament diameter micro / micron 9 

Estrutura / Weave Plana / Plane 

Fios 10 cm / Ends-picks 10 cm 
- Urdidura / Warp 
- Trama / Weft 

68 
50 

Tex Urdidura /Trama / Tex warp / weft 540 / 540 

Carga de rotura urdidura / Tensile strenght warp N / 50 mm 2200 

Carga de rotura trama / Tensile strenght weft N / 50 mm 1500 

Temperatura / Service temperature 
- Intermitente / Short periods 
- Contínuo / Continuous 

°C 
°C 

600 
400 

 

 

Formato rolos / Available rolls       m 
1 x 50 

1.5 x 50 

 

 

 

 

 

 

 
Esta informação e nossos conselhos técnicos, seja verbalmente, por escrito ou por meio de testes são dadas de boa fé, mas sem garantia. Isto também se aplica quando os direitos de propriedade estão envolvidos. O 
aconselhamento, não liberta da obrigação de verificar a sua validade e testar os nossos produtos quanto à sua adequação para o uso pretendido. Armazenamento, aplicação e utilização dos nossos produtos estão além do 
nosso controle e, portanto, inteiramente da sua própria responsabilidade. Os nossos produtos, são vendidos de acordo com as nossas condições gerais de venda. As informações contidas nesta ficha de dados está sujeita a 
alterações sem aviso prévio. 
 

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from 

the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. 

Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice. 


