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A Vidrak oferece o que há de melhor na
fabricação de visores de vidro temperado para
máquinas, caldeiras e fornos, oferecendo o
melhor atendimento e sempre focando na total
experiência do cliente.

Somos os principais importadores e
distribuidores dos produtos SCHOTT no Brasil.

Temos ampla experiência no segmento e
contamos com uma equipe altamente
qualificada e máquinas com a mais moderna
tecnologia desenvolvida exclusivamente para a
fabricação de visores de vidro.

Empresa e estrutura



Vidros



O vidro cristal, também conhecido como soda-lime,
incolor, soda-cal, é o tipo mais comum de vidro
produzido. Possui ótimo custo beneficio, é
quimicamente estável, razoavelmente duro e
extremamente trabalhável, porque pode ser amolecido
várias vezes, se necessário, para terminar um artigo.
Essas qualidades o tornam adequado para a fabricação
de uma ampla variedade de produtos de vidro.

VIDRO CRISTAL



O vidro borossilicato contém óxido bórico, bem como
vários outros ingredientes em proporções específicas. A
inclusão de óxido bórico resulta em um material de vidro
com excelentes propriedades térmicas. Essa estabilidade
dimensional é o que permite que o vidro de borossilicato
seja capaz de resistir a mudanças rápidas e extremas de
temperatura sem trincar. Além das características
citadas, o borossilicato se destaca por sua alta
durabilidade química e pureza. 

VIDRO BOROSSILICATO



O tubo de vidro  borossilicato SCHOTT DURAN® possui
propriedades de alta transparência e resistência ao
choque térmico, bem como superfícies duras e lisas que
são resistentes a arranhões. Além disso, sua precisão
geométrica permite um processamento preciso. Esses
materiais exclusivos possuem altos padrões de
qualidade em combinação com uma excepcional
variedade de formas e dimensões, proporcionando
possibilidades ilimitadas.

SCHOTT DURAN®



Incrivelmente resistente ao choque térmico (pode ser
retirado do calor extremo e mergulhado na água sem
trincar);
Baixo coeficiente de expansão térmica;
Propriedades de transmissão óptica de ultravioleta
para infravermelho;
Boa resistência química, com exceções
representadas por agentes alcalinos que
desencadeiam processos de desvitrificação e por
ácidos fluorídrico e fosfórico, os únicos compostos
capazes de danificar o material;
Excelente isolante elétrico.

O vidro de quartzo é um material extremamente versátil,
usado em uma variedade de aplicações. Possui
excelentes propriedades térmicas, transmissão óptica,
bom desempenho elétrico e contra corrosão. Algumas
vantagens ao se usar o quartzo são:

VIDRO QUARTZO



O visor de nível para caldeiras é fabricado conforme DIN
7081, que garante segurança e confiabilidade devido as
propriedades do vidro borossilicato temperado. O baixo
coeficiente de expansão térmica do vidro, combinado
com a têmpera, choque térmico e alta resistência a
ácidos e condensados.

Transparente – O visor liso é utilizado quando deseja-se
observar dois ou mais fluidos, pois possibilita a
visualização de cores. Esses vidros devem ser usados em
medidores abertos em ambos os lados. 

Refletivo – Esses visores possuem ranhuras e são
instalados em medidores com apenas uma abertura.
Devido a ser um visor que apresenta apenas tons de
cinza, deve ser usado apenas para a visualização de um
único fluido.

VIDRO PARA CALDEIRA



O vidro laminado é geralmente usado para fins de
proteção e segurança. Isso ocorre porque, mesmo se o
vidro estiver quebrado, as camadas de PVB/EVA fazem
com que as camadas de vidro grudem nelas para que
não caiam da moldura, esse fato agrega muito no fator
de segurança do vidro. Além disso as camadas de
PVB/EVA reduzem a transmissão dos raios ultravioleta
para dentro da casa, e protegendo móveis, tecidos e
fotografias contra rachaduras, empenamento,
desbotamentos ou descoloração. 

As propriedades viscoelásticas da camada intermediária
de PVB especializada tornam o vidro laminado um
excelente isolante acústico.

VIDRO LAMINADO



O vidro insulado tem a construção composta por duas
ou mais lâminas de vidro separadas por uma camâra 
 interna de ar desidratado.

Sua característica principal é melhorar o desempenho
térmico, que pode diminuir em até 50% a transferêcia de
calor para o ambiente interno, proporcionando um
ambiente mais confortável e agradável, além de possuir
propriedades que  melhoram o desempenho acústico,
solar e de segurança. 

VIDRO INSULADO



A chapa vitrocerâmica SCHOTT CERAN® foi desenvolvida
especialmente para atender necessidades
gastronômicas com maestria, onde devido a sua
tecnologia, se torna superior a outras soluções do
mercado.

Sua durabilidade é extremamente alta, pois é resistente
ao choque térmico e não há risco de trinca nem mesmo
se um líquido frio for despejado sobre a chapa quente,
além do fato de sua superfície possuir uma rugosidade
muito baixa, o que evita corrosão e atritos com o
alimento. 

Além do que a SCHOTT CERAN® é a única chapa
vitrôceramica do mundo que possui o certificado TÜV,
por não possuir metais pesados em sua composição e
pode ter contato direto com o alimento.

SCHOTT CERAN®



O SCHOTT ROBAX® é uma das principais fabricantes de
painéis de vidro para lareira. É desenvolvido e fabricado
na Alemanha seguindo rigorosos testes de qualidade. A
área de combustão de uma lareira é o local de
temperaturas extremamente elevadas e de grandes
variações. Com uma expansão térmica extremamente
baixa, o vitrocerâmico SCHOTT ROBAX® suporta
temperaturas extremamente altas e de curta duração de
até 760°C, assim como choques térmicos.

Os painéis de vidro para lareiras SCHOTT ROBAX® são
extremamente versáteis e possuem alta vida útil. Os
painéis vitrocerâmicos SCHOTT ROBAX® combinam
características de alta qualidade e resistência térmica.

SCHOTT ROBAX®



O vidro plumbífero é utilizado em proteção radiológica,
principalmente em ambientes hospitalares para garantir
a integridade dos funcionarios na exposição a radiação
em salas de raio-x, radioterapia, entre outros.

O vidro plumbífero é fabricado com a adição de
substâncias como chumbo e bário. Isso permite que a
placa de vidro consiga barrar a passagem de raios
ionizantes.

O vidro plumbífero atende a norma ABNT NBR 61331,
que exige que o vidro  tenha transparência de no
minímo 85% e chumbo no minímo de 22% de sua
espessura, além das exigencias da ANVISA para permitir
a operação de salas de raio-x.

VIDRO PLUMBÍFERO



Polímeros



Alta resistência ao impacto;
Alta clareza ótica;
Resistência inata às intempéries e UV;
Excelente estabilidade dimensional;
Leve;
Excelente resistência química.

O acrílico, também conhecido como Plexiglass ou PMMA,
é um material plástico versátil com diversas finalidades e
benefícios, disponível em uma gama de cores e
opacidades. O acrílico é um homopolímero
termoplástico transparente. Este plástico tem
propriedades únicas que o tornam ideal para uma
variedade de finalidades, que vão desde utensílios
domésticos básicos a cabos de fibra óptica que fornecem
energia ao mundo. Ele possuí uma temperatura de
trabalho máxima de 85 °C.

Algumas das características ao se utilizar acrílico:

ACRÍLICO



O policarbonato (PC) é um material termoplástico que
oferece aos fabricantes e designers oportunidades de
liberdade de design, aprimoramentos estéticos e
redução de custos. O PC é conhecido por manter a
coloração e a força ao longo do tempo, mesmo em
condições estressantes.

Embora as características do policarbonato sejam
semelhantes ao polimetilmetacrilato (PMMA, acrílico), o
policarbonato é mais forte, utilizável em uma faixa de
temperatura mais ampla (com temperatura de trabalho
de até 135 °C).

Algumas das príncipais características são dureza e
resistência a alto Impacto, transmitância, leveza,
proteção contra radiação ultravioleta, natureza óptica,
resistência química, resistência ao calor e eficiência
térmica.

POLICARBONATO



Metais



O visor de nível tubular ou visor de nível torneira, é
indicado para processos em que o fluido de visualização
trabalhe em baixa a média pressão. O visor conta com
válvulas tipo angular com esfera de segurança em suas
extremidades, seu material será definido de acordo com
os reagentes do fluído de visualização.

Material das válvulas: aço carbono ou aço inoxidável.

Materal da cantoneira: alumínio ou aço inoxidável.
 
Conexões: Roscadas (NPT, BSP), flange e solda.

Vedações: Viton e Teflon.

Opcionais: Cantoneira graduada.

VISOR DE NÍVEL TORNEIRA

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



O visor de nível oblongo ou visor de nível blindado, é
indicado para processos em que o fluido de visualização
trabalhe em baixa a média pressão. O visor conta com
válvulas tipo angular com esfera de segurança em suas
extremidades. A vedação e material das válvulas será
conforme a aplicabilidade no processo. Pode ser
transparente ou refletivo.

Materiais disponíveis: aço carbono ou aço inoxídavel.

Conexões: Roscadas (NPT, BSP), flange e solda.

Vedações: Papelão hidráulico, grafite flexível com tela
perfurada, PTFE expandido, EPDM.

Opcionais: Lâmina de mica.

VISOR DE NÍVEL OBLONGO

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



O visor circular possui excelente versatilidade nas
aplicações, podendo ser utilizado para visualização de
fluxo, nível ou apenas a visão do comportamento do
fluido de visualização.

Materiais disponíveis: aço carbono ou aço inoxídavel.

Elemento de visão: Borossilicato temperado ou cristal
temperado.

Conexões: Solda.

Vedações: Papelão hidráulico, grafite flexível com tela
perfurada, PTFE expandido, EPDM.

Opcionais: limpador.

VISOR CIRCULAR

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



O visor retangular é soldado no tanque ou reservatório e
possui excelente versatilidade nas aplicações, podendo
ser utilizado para visualização de fluxo, nível ou apenas a
visão do comportamento do fluido de visualização.

Materiais disponíveis: aço carbono ou aço inoxídavel.

Elemento de visão: borossilicato temperado ou cristal
temperado.

Conexões: Solda.

Vedações: Papelão hidráulico, grafite flexível com tela
perfurada, PTFE expandido, EPDM.

VISOR RETANGULAR

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



O visor de fluxo janela é destinado para visualização de
do fluxo de líquido em sistemas de tubulação. As janelas
de visualização voltadas uma para a outra permitem a
iluminação e observação do fluxo do líquido escoando
em seu interior. Seu elemento de visão pode ser único
ou duplo.

Materiais disponíveis: aço carbono ou aço inoxídavel.

Elemento de visão: Borossilicato temperado ou cristal
temperado.

Conexões: Flangeada, roscada, sanitária e soldada.

Vedações: Papelão hidráulico, grafite flexível com tela
perfurada, PTFE expandido, EPDM.

VISOR DE FLUXO JANELA

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



O visor de fluxo tubular ou visor de linha é destinado
para visualização de do fluxo de líquido em sistemas de
tubulação. Sua fabricação consiste em um tubo de vidro
borossilicato envolvido por duas flanges de aço e a
compressão entre esses itens são feitas através de
hastes metálicas.

Materiais disponíveis: aço carbono ou aço inoxídavel.

Elemento de visão: Tubo de borossilicato.

Conexões: Flangeada, roscada, sanitária e soldada.

Vedações: Papelão hidráulico, grafite flexível com tela
perfurada, PTFE expandido, EPDM.

Opcionais: proteção em acrílico.

VISOR  DE FLUXO TUBULAR

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



O visor de nível de óleo é a opção ideal para ser utilizada
em máquinas e equipamentos, possuindo uma ampla
versatilidade de modos de fabricação, desde o elemento
de visão até o material do corpo.

Materiais disponíveis: aço carbono, aço inoxidável,
alumínio, latão e acrílico.

Elemento de visão: Borossilicato, cristal ou acrílico.

Conexões: Rosca NPT, BSP, Métrica, UNC ou UNF.

Vedações: Viton e nitrílico.

Opcionais: proteção em acrílico.

VISOR DE ÓLEO BUJÃO

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



São visores de nível indicados para tanques ou
reservatórios que trabalhem em pressão atmosférica.

Materiais disponíveis: aço carbono, aço inoxidável, e
latão.

Elemento de visão: Tubo de borossilicato.

Conexões: Rosca NPT, BSP, Métrica, UNC ou UNF.

Vedações: Viton e nitrílico.

VISOR TIPO I-L-C

*PARA DIFERENTES MATERIAIS, CONSULTAR A ENGENHARIA.



Outros produtos



Papelão hidráulico;
Grafite flexível com tela perfurada;
EPDM;
Teflon rigído;
Teflon expandido;
Fibra inorgânica;
Nitrílico;
Viton.

A junta é um fator fundamental para garantir a total
vedação do fluido de visualização, e para que o visor não
tenha contato com o metal. A Vidrak trabalha com uma
vasta quantidade de modelos e marcas para atender a
sua aplicação, algumas delas são:

VEDAÇÕES



A grande maioria dos casos de sistemas contaminados
acontecem por conta do ar, as partículas de sujeira,
bactérias que ficam suspensas entram no sistema por
meio do respiro do reservatório e se misturam com o
liquido ali dentro.

Um respiro de ar é de suma importância para que um
sistema fique longe do risco de ser contaminado,
geralmente são construídos em aço carbono e o filtro
em fibra vegetal.

RESPIRO DE AR



Alimentador constante de óleo trata se de um
equipamento que ajuda a manter o nível de óleo, possui
um reservatório transparente, o que torna a visualização
muito mais prática, também possibilita que seja mantido
um nível pré determinado de lubrificação, auxiliando
também na vida útil do equipamento.

É recomendado para ser usado em equipamentos
estacionários lubrificados em banho de óleo, como por
exemplo mancais, bombas, redutores, etc. Os
alimentadores são fornecidos com rosca macho de 1/4
NPT ou BSP.

ALIMENTADOR DE ÓLEO



As lâminas de mica, também conhecido como escudo de
mica, fornecem a melhor proteção possível, para visores
transparentes e planos em medidores de nível de água e
líquido e colunas em caldeiras a vapor de alta pressão.
Os protetores retêm a resistência básica e aumentam a
vida útil dos visores quando usados em pressões de
vapor elevadas e altas temperaturas de trabalho. 

As lâminas de mica fornecem excelente proteção contra
ácidos, vapor, água, ar e óleo em alta pressão e
temperatura e minimiza o risco de rachaduras, fraturas,
choque, queimadura e enxágue o vidro.

LÂMINA DE MICA



A SCHOTT ROBAX® DRY WIPER é um limpador a seco,
especialmente desenvolvido para painéis de lareira. Esse
limpador permite a limpeza instantânea sem manchas,
arranhões ou a necessidade de enxugar.

SCHOTT ROBAX® DRY WIPER



Indicador de nível permite rápida verificação do nível de
óleo do seu reservatório com controle de temperatura
Especialmente projetado para todos os tipos de óleo
mineral a base de petróleo, esses indicadores
possibilitam a mais completa e econômica proteção de
reservatórios hidráulicos, unidades de lubrificação,
redutores, entre outros

Versões normalizadas com e sem termômetro e sua
temperatura de trabalho é até 80 °C.

INDICADOR DE NÍVEL P/ ÓLEO




