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ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

LÃ DE PET

“Nós não herdamos a Terra de nossos pais,
mas a pegamos de empréstimo de nossos filhos.”

Henry Brown 
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A Lã de PET ISOSOFT

A evolução dos centros urbanos se deu na contramão do bem-estar, devido a um 

padrão de desenvolvimento que não levou em conta a , ou seja, o 

atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. A Trisoft não destrói 

montanhas para retirada de rocha e não remove areia dos rios. E como se isso não 

bastasse, já consumimos  Além 

disso, não utilizamos água no processo de fabricação e não eliminamos nenhum tipo 

de resíduo no meio ambiente.

SUSTENTABILIDADE

mais de 380 MILHÕES DE GARRAFAS PET da natureza!

Prêmio Planeta CASA 2010 - categoria materiais para construção civil

Revista Casa Claudia - Editora Abril

A vida útil da Lã de PET ISOSOFT

é de mais de 100 anos.
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PET - a transformação

As garrafas PET são recolhidas por catadores e 
enviadas em fardos para a reciclagem.

Depois de passar por um processo de seleção, 
lavagem, moagem e secagem, o PET resulta 
num produto chamado FLAKE.

O FLAKE é fundido a 300ºC e filtrado para 
eliminar resíduos sólidos.

Depois de resfriado com água, o PET é
granulado. Chips naturais de garrafa transparente.

Depois de misturados, os chips passam por um 
processo de extrusão a 300ºC, transformando-
se em pasta. São enviados para uma bomba, 
passando por microfuros, onde são lubrificados 
e reunidos em tambores.
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PET - a transformação

Microfuros onde são determinados os títulos 
(espessura da fibra). 

Saindo dos tambores são reunidos e passam 
por um processo de estiragem. 

Processo de estiragem e termofixação. 

Depois da termofixação, as fibras saem 
molhadas, passando em seguida por um 
processo de corte e secagem. 

Depois de secas, as fibras são embaladas e 
estão prontas para serem transformadas em 
mantas ou painéis térmicos e acústicos.

As fibras são transformadas em um véu e a 
sobreposição destes véus determinam a 
densidade do produto que na sequencia é 
termoestabilizado, cortado, embalado e pronto 
para aplicação.
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Os benefícios da reciclagem de PET

Não recomendamos o descarte do produto, pois é um material nobre e reciclável 
que pode ser vendido para recicladores de produtos têxteis, mas caso seja feito seu 
descarte, não se faz necessário nenhum processo ou embalagem especiais.

A indústria têxtil é a maior 

usuária do insumo da reciclagem 

do PET. No Brasil, a diversidade de 

usos permite que o valor pago pela 

sucata seja altamente atrativo, o 

que mantém em atividade muitas 

empresas que comercializam o 

material, bem como inúmeras 

Cooperativas e seus catadores, 

permitindo que a rentabilidade 

destas permaneça em patamares 

a c e i t á v e i s  –  g a r a n t i n d o  

r e m u n e r a ç ã o  j u s t a  a o s  

trabalhadores e a despeito da 

ausência de sistemas de coleta 

seletiva. 

SOCIAIS ECONÔMICOS AMBIENTAIS
A Indústria Recicladora do PET no 

Brasil é economicamente viável, 

sustentável e funcional. Basta citar 

que cerca de um terço do faturamento 

de toda a Indústria Brasileira do PET 

provém da reciclagem. Gera 

impostos, empregos, renda e 

todos os demais benefícios de 

uma indústria de base sólida. Seu 

crescimento anual constante, em 

média superior a 11% desde 2000, 

permite planejar novos investimentos 

– incrementados e incentivados pela 

criação de novos usos para o PET 

reciclado. 

A produção e uso das garrafas em si já 

trazem vários benefícios para o meio 

ambiente. Sua reciclagem potencializa 

esses benefícios, pois a matéria-prima 

reciclada substitui material virgem em 

muitos outros produtos, nos segmentos 

mais diferentes, como construção civil, 

tintas, produção de automóveis e 

caminhões ou telefones celulares. 

Não bastasse o reaproveitamento de  

centenas de milhares de toneladas de 

embalagens que seriam indevidamente 

destinadas, a reciclagem de PET 

economiza recursos naturais, muita 

água e energia. 
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Por que utilizar a Lã de PET ISOSOFT ?

Pode ser embalada à vácuo, tornando seu
transporte muito mais barato.

Hipoalergênica: dispensa luvas e máscaras de proteção

específicas e elimina o risco de insalubridade.

Não sofre deformação e não cede ao longo do tempo, 
mantendo suas propriedades permanentemente.

Possui o melhor custo x benefício do mercado, 
tornando o custo de operação e manutenção

do edifício muito mais baixos.

É um material ecologicamente correto,

proveniente de matéria prima reciclada

e 100% reciclável.

Garante um ambiente interno mais saudável,
melhorando a qualidade do ar e o

conforto térmico dos edifícios.

Prolonga a vida útil e aumenta o valor de mercado
de qualquer empreendimento (pontuação

LEED e ACQUA).



ISODECOR
Isolamento Termoacústico

A Lã de PET ISODECOR é mais um produto da família ISOSOFT - desenvolvido especialmente para 

transformar o tratamento acústico em algo invisível e ao mesmo tempo altamente decorativo. 

Composta por lã de PET (garrafas PET recicladas) com acabamento impresso em alta definição – 

tecnologia exclusiva Trisoft.  Ideal para aplicação em shopping centers, bares, restaurantes, casas 

noturnas, lojas, cinemas, home theaters e qualquer outro projeto que necessite transformar o 

tratamento acústico numa verdadeira obra de arte.  A Lã de PET ISODECOR é ecologicamente 

correta, reciclada e totalmente reciclável. 

áw = 0.80

Características do produto

Placas

Dimensões:

Outras dimensões - sob consulta.

 Espessuras: 

Embalagem: plástico reforçado.

1,00 x 1,00 m 1,00 x 1,35 m

IR 50 mm imagens em alta resolução
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Imagens de aplicações

Restaurante DOC - Casa Cor Bahia

(15,0 x 1,0) m
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Imagens de aplicações

Imagem desenvolvida para o Bar Padaria - Salvador / BA
(5,0 x 1,45) m
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ISOTELHA

A Lã de PET ISOTELHA é mais um produto da família ISOSOFT – isolamento térmico e acústico 

produzido pela Trisoft.  Composta por lã de poliéster (garrafas PET recicladas) na cor branca, 

desenvolvida especialmente como tratamento térmico e acústico para sub coberturas metálicas 

de uma folha de telha simples ou telha sanduíche.  A Lã de PET ISOTELHA é ecologicamente 

correta, reciclada e totalmente reciclável.

Características do produto

Manta

Dimensões: rolos de 0,45 m a 1,90 m

Comprimento padrão: 25,00 m

Embalagem: plástico reforçado.

Possibilidade de embalar à vácuo.

Placa

Dimensões: 1,20 m ou 2,40 m

Espessuras: 0,45 m a 0,60 m

Embalagem: plástico reforçado.

Materiais

IB 75 mm

IE 75 mm

IG 50 mm
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ISOFORRO
A Lã de PET ISOFORRO é mais um produto da família ISOSOFT produzido pela Trisoft.  Composta 

por lã de poliéster na cor branca (garrafas PET recicladas) com uma película acoplada na cor preta, 

ideal para forro em áreas de grande afluência de público, o ISOFORRO reduz a reverberação do 

som no ambiente e, caso sejam climatizados artificialmente, evita o desperdício de energia 

elétrica.  A Lã de PET ISOFORRO é ecologicamente correta, reciclada e totalmente reciclável.
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Detalhes de Instalação: o forro é suspenso por meio de perfis 

metálicos fixados no teto. Em caso de vãos elevados entre o forro e o 

teto, recomenda-se o uso de estrutura auxiliar. As placas de 

ISOFORRO são removíveis, permitindo acesso às instalações sobre o 

forro. Recomenda-se a utilização de luminárias embutidas ou 

suspensas, evitando que o calor prejudique o revestimento.

No caso de manta, a montagem também é extremamente fácil e 

rápida, bastando desenrolar ou sobrepor o produto sobre a superfície 

dos forros a serem isolados.

Características do produto

Manta

Dimensões: rolos de 0,60 m ou 1,50 m

Comprimento padrão: 25,00 m

Embalagem: plástico reforçado.

Possibilidade de embalar à vácuo.

Placa

Dimensões (m):

0,60 x 0,60 / 0,60 x 1,20 / 1,20 x 2,40

1,25 x 1,25 / 0,625 x 0,625

Materiais:

Embalagem: plástico reforçado.

IE 50 mm / IE 75 mm

IJ 50 mm

IG 50 mm

IL 25 mm

IN 25 mm / IN 50 mm

IR 25 mm (com ou sem felt)

IR 50 mm (com ou sem felt)
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ISOPISO
A Lã de PET ISOPISO é a solução mais inteligente para evitar a passagem de ruídos de impacto (salto 

alto, bater bola...) entre os apartamentos.  A instalação deve ser feita entre a laje e o contrapiso 

durante a construção do edifício.  Quando instalado na cobertura do prédio o sistema também 

garante o conforto térmico, gerando maior economia de energia elétrica, contribuindo para 

certificações de edifícios sustentáveis.  A Lã de PET ISOPISO é de fácil instalação, atende à Norma 

15575 com nível de desempenho superior, é ecologicamente correta, reciclada e totalmente 

reciclável.

Características do produto

Manta

Dimensões: rolos de 25,00 m com 1,50 m de largura.

Materiais:

Embalagem: plástico reforçado.

Possibilidade de embalar à vácuo.

Performance acústica

Produto

IJ 10

L’nT, W

IL 15

45

41

Fonte: UFMG

Quanto menor o L’nT, W (db), maior será a isolação dos ruídos de impacto

Laje de 12,0 cm

+
Contrapiso de 4,0 cm

L’nT, W de 80 db

IL 20 40

Laje de 12,0 cm + LÃ DE PET ISOPISO (IL 20)

+
Contrapiso de 4,0 cm

L’nT, W de 40 db

IJ 10 IL 15 IL 20
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ISOWALL
A Lã de PET ISOWALL é mais um produto da família ISOSOFT – desenvolvida especialmente como 

tratamento térmico e acústico em sistemas drywall de paredes com montagem a seco com placas 

de gesso / cimentícia e construções em steelframe e woodframe.  A Lã de PET ISOWALL é 

ecologicamente correta, reciclada e totalmente reciclável.  Isola os ruídos entre os ambientes 

internos e proporciona melhor conforto térmico entre unidades residenciais e comerciais.

Características do produto

Placas ou Mantas

Dimensões:

Espessuras: 

Embalagem: plástico reforçado. Possibilidade de embalar à vácuo no caso da manta.

placas

mantas

0,40 x 1,20 m / 0,60 x 1,20 m / 1,20 x 2,40 m / 1,20 x 2,00 m

IE 50 mm / IE 75 mm / IE 100 mm / 

IJ 50 mm / IJ 75 mm / IL 50 mm / IL 100 mm / IR 50 mm

IG 50 mm / IG 75 mm / IG 100 mm

Larguras: 0,40 / 0,60 / 1,20 / 1,50 x 25,0 m (comprimento padrão)
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Imagens de aplicações
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Contato

Arquiteta Daniela Loturco Arrais

Divisão Construção Civil

E-mail: daniela@trisoft.com.br

Fone: (11) 4143 7900
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LÃ DE PET


