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Factos acerca da Descoloração 

 
 

Causas da Descoloração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para compreender as causas da descoloração 

dos artigos como tecidos, mobiliário, pavimentos, 

revestimentos de parede, objetos de arte, artigos 

de merchandising expostos em montras, etc., é 

necessário conhecer a composição da radiação 

solar que consegue atingir e penetrar os vidros.  

 

Esta é constituída por três elementos: radiação 

visível (Luz), radiação infravermelha (calor), e 

radiação ultravioleta (UV). 

 

Os filtros ultravioleta da película conseguem 

bloquear praticamente 100% da radiação UV, 

porém, outros fatores, como a luz visível e o 

calor, contribuem também para a descoloração. 
 

Consegue uma película transparente, 

exclusivamente de proteção UV, 

oferecer uma proteção total contra a 

descoloração? 
 

Apesar destas películas ajudarem a reduzir este 

fenómeno elas não conseguem eliminá-lo na 

totalidade, tendo em conta que não é apenas a 

radiação ultravioleta que provoca a 

descoloração, mas também outros fatores como: 

 

− Radiação Ultravioleta (40%) 

− Luz Visível (25%) 

− Calor (25%) 

− Outros fatores (10%), tais como, humidade, 

vapores químicos (dióxido de nitrogénio; 

ozono; etc.), idade dos artigos, fragilidade dos 

materiais e da sua pigmentação, etc. 

 

Um vidro simples de 4mm rejeita por volta de 23 

a 28% da radiação UV do Sol. Um vidro duplo é 

um pouco melhor, conseguindo rejeitar 36% a 

41%. Uma película transparente de proteção UV 

aplicada no vidro rejeita a radiação ultravioleta 

em mais de 99,9%, reduzindo, assim, 40% dos 

fatores que contribuem para a descoloração. 

 

Já uma película de controlo Solar, que, para 

além da radiação UV, filtra também parte do 

calor e luz visível incidente, irá proporcionar 

melhores resultados em função da sua 

percentagem de rejeição total solar, que pode 

alcançar os 87% (no caso da película espelhada 

LLumar Hélios® RHE20 SI ER HPR). 

 

Assim, por não ser possível bloquear totalmente 

a incidência de todos os elementos da radiação 

solar (nomeadamente a luz e o calor) a película 

não consegue eliminar 100% a descoloração, 

mas, dependendo do tipo de película e da sua 

capacidade de filtrar esses vários elementos, ela 

conseguirá contribuir bastante para a sua 

redução, permitindo aumentar o tempo de 

exposição dos artigos à radiação solar sem 

perderem a sua cor. 


