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Prepregs termoplásticos

ü reforço previamente impregnado com resina
ü composite tem a resistência mecânica definida pelo reforço
ü quanto maior a % de reforço, maios será a resistência mecânica da peça



ü evita-se o desperdício da resina
ü tipos de prepregs: resinas termofixas ou termoplásticas
ü tipos de prepregs com resina termoplástica: PPS, PA, PEAK, PEEK,  
PMMA, entre outras.

Prepregs termoplásticos



ü produto: porta traseira de 2200 x 1400 mm do ônibus elétrico da cidade de 
Budapeste (Hungria). Em operação desde março de 2016
ü fabricante: NCC – Nanotechnology Centre of Composites de Moscou (Rússia)
ü processo: combinação do LFI e primer InMold

Tecnologia LFI 
(injeção com fibra de vidro longa)

	 ÚAs superfícies são perfeitamente preparadas p/ 
pintura individual e são produzidas de forma integralmente 
automatizadas no molde, o que permite que o tempo de ciclo 
seja extremamente reduzido

	 ÚSuperfícies classe A – de alto brilho a fosco c/ ampla 
variedade de cores

	 ÚPermite rápida troca de tintas

	 ÚDevido ao uso de primers auto-desmoldantes, não há 
necessidade de agentes de separação no lado externo do molde.
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Tecnologia LFI 
(injeção com fibra de vidro longa)

ü características: peças de grande 
formato, grande leveza, superfície 
classe A, alta resistência mecânica, 
ótima tolerância dimensional, perfeição 
no encaixe

ü otimização de custos

ü conceito de sistema flexível p/ 
protótipo e produção em série

 

 



ü espuma PET de células fechadas p/ 
promover altas propriedades mecânicas

ü 100 % reciclável

ü projetada p/ atender demandas físicas 
em aplicações de alta performance 
como cargas estáticas e dinâmicas

ü pode substituir PVC ou honeycomb

ü apresenta excelente adesão laminado-
núcleo

Nova geração de espuma PET

MECHANICAL PROPERTIES - Imperial
TEST STANDARDS UNITS VALUES

Density per ISO 845 Lbs/ft³ 6.9

Compressive Strength per ASTM D1621-04 psi 228

Compressive Modulus per ASTM D1621-B-1973 psi 17,727

Tensile Strength per ASTM C297 psi 203

Shear Strength per ISO 1922 psi 192

Shear Modulus per ISO 1922 psi 4,220

Shear Elongation at Break per ISO 1922 % 25

Closed Cell per ISO 4590 % < 90

Sheet Length inches 48

Sheet Width inches 24

Sheet Thickness inches from 1/4 to 4
Values shown are nominal average determined from independent laboratory and house testing. Tests are parallel to the plane.

Processing temperature: < 302 ºF

Water Absorption: < 1%

Density Tolerance: + / - 10%

Color: White
Disclaimer: The information and data presented herein are subject to revision. CoreLite Inc. reserves the right to release replacement data. 
The data presented is derived from in house and independent testing. Calculations should be verified with physical test. The data is provided 
without liability to CoreLite, Inc. or its agents and does not constitute warranty or representation in respect to the material or its use.

www.corelitecomposites.com • info@corelitecomposites.com

USA - Florida
1060 E. 30 St.
Miami, FL 33013, USA
T +1 (305) 691-9093
F +1 (305) 691-9094

USA - Texas
5101 Norwood Road
Dallas, TX 75247, USA
T +1 (214) 905-4359
F +1 (214) 905-4365

Ecuador
Km. 24 Via Daule
Guayaquil, Ecuador
T +593 4-226-7084
F +593 4-226-7007

Europe
Via Enrico Fermi, ZAI
46011 – Acquanegra s/C (MN), Italy
T +39 3398 107391
F +39 0376 727248



ü outras características: ótimas 
resistência à fatiga, estabilidade química 
e resistência UV, mínima absorção de 
água, pode trabalhar até 150ºC (durante 
o processo em alta temperatura é 
termicamente estável e não há liberação 
de gases ou qualquer tipo de expansão 
após a pós-cura

ü no caso de incêndio, nenhum gás 
tóxico é gerado

ü Processos: prepreg, VARTM/
RTM, vacum, hand lay-up, spray-up, 
moldagem por compressão (GMT,SMC), 
termoformagem, fixação adesiva

ü Aplicações: náutico, energia eólica, 
transporte, construção civil e industrial

Nova geração de espuma PET

MECHANICAL PROPERTIES - Metric
TEST STANDARDS UNITS VALUES

Density per ISO 845 Kg. / M3 110

Compressive Strength per ASTM D1621-04 MPa 1,57

Compressive Modulus per ASTM D1621-B-1973 MPa 122

Tensile Strength per ASTM C297 MPa 1,40

Shear Strength per ISO 1922 MPa 1,32

Shear Modulus per ISO 1922 MPa 29,10

Shear Elongation at Break per ISO 1922 % 25

Closed Cell per ISO 4590 % < 90

Sheet Length mm 1.220

Sheet Width mm 610

Sheet Thickness mm from 6,35 to 101,60
Values shown are nominal average determined from independent laboratory and house testing. Tests are parallel to the plane.

Processing temperature: < 150 ºC

Water Absorption: < 1%

Density Tolerance: + / - 10%

Color: White
Disclaimer: The information and data presented herein are subject to revision. CoreLite Inc. reserves the right to release replacement data. 
The data presented is derived from in house and independent testing. Calculations should be verified with physical test. The data is provided 
without liability to CoreLite, Inc. or its agents and does not constitute warranty or representation in respect to the material or its use.

www.corelitecomposites.com • info@corelitecomposites.com

USA - Florida
1060 E. 30 St.
Miami, FL 33013, USA
T +1 (305) 691-9093
F +1 (305) 691-9094

USA - Texas
5101 Norwood Road
Dallas, TX 75247, USA
T +1 (214) 905-4359
F +1 (214) 905-4365

Ecuador
Km. 24 Via Daule
Guayaquil, Ecuador
T +593 4-226-7084
F +593 4-226-7007

Europe
Via Enrico Fermi, ZAI
46011 – Acquanegra s/C (MN), Italy
T +39 3398 107391
F +39 0376 727248



ü Linha completa de soluções p/ diferentes necessidades e 
processos
ü Cannon fornece amplo conjunto de ferramentas, incluindo 
injetoras, misturadoras, preformadores, prensas, moldes, 
manipuladores, fornos e controles
 a) Preformagem – soluções totalmente automatizadas e 
sistemas avançados de manuseio de reforços
 b) Injeção – unidades de dosagem PU/epóxi altamente 
precisa (inclui agente desmoldante), soluções de laboratório 
disponíveis, sistema de aquisição e gravação de informações
 c) Prensas – alta pressão no material (até 80-100 bar), alta 
força de fechamento de prensa (até 3.500 ton) e ampla dimensão 
de tamanho do prato de prensa (até 3.500 x 3.500 mm)
 d) Moldes – aquecimento de óleo 100 – 130ºC, pinos ejetores, 
O ring e vácuo.

Estrim – Epoxy Structural 
Reaction Injection Moulding



ü Cenário na Itália: depois de tantos testes e projeto governamentais, 
finalmente foi dado um grande passo para o uso dos composites em escala 
industrial, seja na fabricação de automóveis ou mesmo de outros veículos de 
transporte, como, por exemplo, drones tripulados 
 
ü Isto devido à evolução e consolidação do processo de produção de peças 
em fibra de carbono, utilizando o processo RTM, principalmente puxado pela 
necessidade dos carros elétrico de serem mais leves por serem equipados 
com as baterias.
 
ü Outro avanço bastante importante é a utilização da fibra de carbono no 
desenvolvimento de um processo específico para o reuso da fibra de carbono 
reciclada, utilizada para peças menos exigidas

Estrim – Epoxy Structural 
Reaction Injection Moulding



Nafen reforça os composites 
em diversos mercados:

 
Automotivo
üalta estabilidade de temperatura em componentes do motor
üresistência ao fogo, peças internas reforçadas
ücapô mais leve e reforçado
ücomponentes resistentes ao impacto e fratura
ütintas e revestimentos resistentes à abrasão, com maior adesão e maior resistência à corrosão
 
Aeroespacial 1
üaumenta a 
performance de 
adesivos e selantes
ücomponentes internos 
de termoplásticos 
reforçados p/ aeronaves 
comerciais e militares
 

ü10 nm de diâmetro 
üResistência à tração de 40 Gpa
üMódulo de 400 Gpa
üÁrea de superfície > 150 m2/g
üTransparente
üDielétrico 

Nafen – nanofibra de alumina 
c/ propriedades únicas
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NAFEN Enhances Composites (Automotive) 

High Temperature 
stability in compsite 
Engine Components 
 

Strengthened, light-
weight body panels 
 

Fire resistant, 
toughened interior 
parts 
 

Impact & fracture 
resistant components 
 

High strength:weight 
ratio chasis components 
with superior joint 
adhesion strength 
 

Reinforced composite 
structures with higher 
flexural strength 
 

Abrasion resistant paints 
and coatings with greater 
adhesion and corrosion 
resistance. 
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NAFEN Enhances Composites (Aircraft-1) 

Fire resistant, toughened 
Phenolic-based 
composite components 

Reinforced 
Thermoplastic 
interior 
components 
for 
commercial 
and military 
aircraft 

High-
performance 
adhesives & 
sealants 



Aeroespacial 2
üestruturas de composites reforçados c/ maior resistência à flexão e 
resistência à fratura
üresistência ao fogo, e adesivos e filmes termicamente condutivos p/ 
sistemas eletrônicos
üelementos em composites c/ maior resistência ao impacto, rasgo 
interlaminar e resistência à compressão

 
Energia eólica
üresistência ao fogo, dielétrico, e adesivos e filmes termicamente 
condutivos p/ sistemas eletrônicos p/ turbinas eólicas 
üpás eólicas de composites com maior resistência à flexão e resistência à 
fratura, permitindo maior comprimento da pá e maior eficiência na geração 
de energia
üadesivos de alta performance com maior resistência à fratura para 
colagem de substrato composite-metal
ürevestimentos resistentes à abrasão com melhores propriedades adesivas 
e maior resistência à corrosão

Nafen – nanofibra de alumina 
c/ propriedades únicas
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NAFEN Enhances Composites (Aircraft-2) 

Reinforced composite 
structures with higher 
flexural strength and 
fracture toughness 

Fire resistant, 
dielectric and 
thermally 
conductive films & 
adhesives for 
electronic 
systems and 
sensor shielding 

Composite elements with greater impact 
toughness, interlaminar shear and compression 
strength 
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NAFEN Enhances Composites (Wind Energy) 

Reinforced composite 
wind blades with higher 
flexural strength and 
fracture toughness, 
allowing for increased 
blade length and energy 
production efficiency. 

Fire resistant, dielectric 
and thermally conductive 
films & adhesives for 
electronic systems for 
the wind turbines 

Abrasion resistant coatings 
with greater adhesive 
properties and corrosion 
resistance. 

High performance 
adhesives with greater 
lap shear, T-Peel and 
fracture toughness for 
composite and metal 
substrate bonding. 



Nafen – nanofibra de alumina 
c/ propriedades únicas

Disponíveis cases de melhoria de performance em:

üprepregs de fibra de carbono: NAFEN proporcionou um aumento significativo na 
resistência à compressão

ümaterial de núcleo: além do impressionante aumento de performance, permite importante 
redução no custo do material, uma vez que o preço do Nafen em comparação ao alto 
preço do epóxi formulado 

üpainel blindado c/ fibra de aramida: proporcionou aumento expressivo na absorção da 
energia balística de um painel de blindagem fabricado com composites de fibra de aramida 
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Client Case File: NAFEN Enhances Composites-
Cycloalyphatic Carbon-fiber composite prepreg 

Test Results: 

Material: Control 0.36% Nafen 

0° Tensile stregnth, Ksi 421 457 

0° Tensile modulus, Msi 23.4 23.9 

0° Compressive stregnth (dry) @ RT, Ksi 204 238 

0° Compressive modulus (dry) @ RT, Ksi 18.9 19.7 

CAI impacted @ 270 in-lb (dry) @ RT, Ksi 44.2 44.6 

SBS (dry) @ RT, Ksi 13.4* 18.7 

SBS (wet) @ 180°F, Ksi 8.1* 11.4 

NAFEN provided a significant increase in compressive strength.  Most notably the short beam shear (SBS) improved for both RT dry 
and 180°F wet.  The wet test involves soaking the specimens in 160°F water for 2 weeks then testing the SBS at 180°F.  



Econogel 2012

üequipamento p/ aplicação de gelcoat

üadequado p/ pequenos aplicadores

üprojetado p/ serviços externos, retoques, troca de 
cor constante

ünova pistola externa pesa menos de 600 g

üé pequena, e fácil de manusear e ajustar

übaixo custo de manutenção

üdisponível com pote ou bomba de gelcoat



Upilex

ü filmes de separação e filmes de vácuo 

ü resinas poliimida, em geral, apresentam resistência ao calor muito boa, altas propriedades 
mecânicas e capacidade de isolação elétrica destacada

ü com o filme de poliimida Upilex, a UBE otimizou estas vantagens: Upilex pode ser usado em 
processos de alta temperatura até 500°C.

ü a combinação de altas estabilidades térmica e química o tornam um produto muito 
adequado como filme de separação

ü pode ser usado como filme de desmoldagem para o PEEK/PECK ou PPS

ü o alto alongamento de 170 % o torna um filme para ser usado filme de vacuum bagging



Tyranno Fiber – SiC Fibres

ü Tyranno Fiber é uma fibra policristalina SiC (fibras de carboneto de silício)

ü É geralmente muito resistente ao calor (até 1.800 °C)

ü A UBE aumentou a estabilidade térmica a números superiores a 2.000 °C

ü Estas fibra são usadas em turbinas de aeronaes, queimadores de gases, filtros de partícula 
de diesel, tubos de exaustão e várias outras aplicações





Soluções customizadas de aquecimento industrial por radiação infravermelha

Produtos

Emissores : lâmpadas e painéis catalíticos à gás 



Módulos

Soluções customizadas de aquecimento industrial por radiação infravermelha

Produtos



Sistemas completos (turn-key)

Soluções customizadas de aquecimento industrial por radiação infravermelha

Produtos



Fornos / Estufas

Soluções customizadas de aquecimento industrial por radiação infravermelha

Produtos



Vantagens do aquecimento IR comparado à convecção

Transferência direta de calor
Tempo rápido de resposta ao acionamento / controle
Controle de temperatura mais efetivo
Maior eficiência em função da especificação mais apropriada ao
processo de fabricação (tipo de emissor, módulos e forma de 
controle) 
Calor aplicado no local necessário e pelo tempo requerido
Gerando economia de energia e espaço fabril, melhoria de 
qualidade e aumento de produtividade

Produtos



Secagem de pintura em reservatório plástico; secagem de  
impressão em filme plástico

Produtos



Novos sistemas prepregs termoplástico e termofixo 
aumentam processabilidade e performance

Aeroespacial:

ü TenCate Cetex TC1225 –  um prepreg termoplástico base PAEK

Possibilita maior performance mecânica com menores 
temperaturas de processo – ideal p/ aplicações aeroespaciais 
e p/ sobremoldagens com PEEK. Permite liberdade de forma 
e consolidação da peça em aplicações com exigência de 
altíssima performance. Disponível em fita UD de carbono, 
lâminas e tecidos semi-impregnados.

ü TenCate TC380 – epóxi reforçado com destacada resistência 
à compressão após impacto – ideal p/ estruturas aéreas como aplicações em helicópteros, 
VANs e aeronaves militares 

 

Industrial de alta performance

ü TenCate E732 – prepreg de epóxi que alcança Tg de 170°C em 4 minutos com temperatura 
de 160°C p/ processamento de moldagem por prensa – ideal p/ aplicações de alto volume. 
Este sistema de prepreg também pode ser utilizado no processamento por autoclave



 Produção de Pás Eólicas

ü desenvolvimento de  novas tecnologias, principalmente nas áreas de mistura, controle de 
processo,  etc.
ü Linha Epoxy DX: desgaseificação, infusão e colagem – três operações em um equipamento
ü linha de unidades de dosagem compactas e transportáveis p/ infusão
ü disponível em diversos tamanhos
 
Epoxy DX 35 e Epoxy DX 80
ü controle de fluxo e taxa (loop) fechado
ü controle de temperatura
ü gravação e armazenamento de informações
ü diversas opções automatizadas de processo disponíveis
 
Epoxy DX 15
ü o estado da arte da laminação manual
ü precisão, funcionalidade e repetibilidade para operações de reparos
ü controle de pé p/ operação facilitada



ü Auxilia na prevenção e correção de defeitos de manufatura em peças estruturais de composites

Características gerais
- minimiza defeitos de forma prévia no processo de 
desenvolvimento
- define e otimiza os parâmetros de processo
 
Benefícios
• Economiza tempo e minimiza custo drasticamente, reduzindo o número de ciclos de tentativa e erro
• Encurta todo o ciclo de produção
• Aprimora a qualidade final dos produtos fabricados
• Identifica problemas com os processos existentes
• Certifica a robustez do seu processo de manufatura 
(menos resíduos)
• Cuida dos efeitos da manufatura na análise estrutural
• Desenvolve o processo de manufatura de sua peça em composite, de forma correta, desde o início

www.esi-group.com

PREVENT AND CORRECT MANUFACTURING DEFECTS
OF COMPOSITE STRUCTURAL PARTS

www.esi-group.com

PREVENT AND CORRECT MANUFACTURING DEFECTS
OF COMPOSITE STRUCTURAL PARTS

PAM – COMPOSITES: o software

PAM-COMPOSITES allows you to define and optimize the 
process parameters to minimize manufacturing defects and 
increase final product quality, taking into account each step 
of the manufacturing chain. 

PAM-COMPOSITES is a unique suite of Finite Element 
simulation tools dedicated to the manufacturing of 
composite parts made of continuous fibers - carbon, glass 
or natural fibers; unidirectional, woven or non-crimp-fabric - 
and a thermoset or thermoplastic matrix.

Manage Each Step of the  Composites  Manufacturing 
Chain with PAM-COMPOSITES

Main Applications

Towards a Product/Process Design Approach

• Draping of dry textiles
• Thermoforming of thermoset or thermoplastic prepregs
• Liquid Composites Molding - infusion or injection in  

a preform
• Curing of thermoset composite materials
• Computation of Residual stresses and geometrical 

distortions induced by curing

Each step of the manufacturing process is simulated and 
analyzed. Then, material information and history, such as 
shearing, temperature and degree of cure, are transmitted 
from one stage of the process to the next.  

Manufacturing results can then be transferred to static 
or dynamic structural analysis to realistically simulate the 
product “as-built” as opposed to “as-designed”. Thanks to 
this product/process design approach, design margins are 
minimized and weight reduction is pushed further.

Reach and exceed required quality criteria
for the produced part

Minimize manufacturing defects upfront 
in the development process

Define and optimize process parameters

BENEFITS
• Save time and minimize cost by drastically 

reducing the number of trial-and-error loops
• Shorten the overall production cycle
• Improve the final quality of manufactured 

products
• Troubleshoot problems with existing processes
• Certify robustness of your manufacturing 

process (less scraps)
• Accounts for manufacturing effects in structural 

analysis

Develop the manufacturing process of your 
composite part “right the first time”

For more information: www.esi-group.com/composites
Contact: www.esi-group.com/company/contact-us



GFRP COMPOSITE REBARS REDEFINE
THE ART OF TUNNEL LINING

ATP srl, in collaboration with the University of
Rome, and with support from the EU’s Horizon
2000 research and innovation program in a 
project called COMPOSKE (COMPOsite
SKEleton), developed the new GFRP rebar
reinforcing structures specifically targeted at
solutions to replace conventional steel rebar in
precast tunnel segments. 

SAME BEARING CAPACITY AS STEEL CAGES
The pultruded GFRP rebar are manufactured
using PulStrand® 4100 single-end roving made
from Owens Corning’s patented boron-free
Advantex® E-CR glass and provides maximum part
strength and extended service life in applications
facing corrosion. Altogether, this results in
extremely durable laminate structures and greater
efficiencies throughout the entire value chain.

In contrast to conventional steel reinforcement, the
GFRP rebar cages are electrically non-conductive,
an instrumental benefit wherever the risk of arc
formation must be minimized, such as in metro and

railway tunnels. The first concrete GFRP rebar
lining rings have been installed in a metro 
tunnel under construction in Milan, and further
applications include nine tunnels for the 
high-speed track linking Bologna to Florence.

Contact: composites@owencorning.com
w.owenscorning.com/composites

“PulStrand™ single-end roving.
gives our glass fiber rebar
cages the right mechanical
properties in terms of flexural
strength and interlaminar
shear to ensure the same
bearing capacity as steel
cages, while greatly reducing
the thickness of the concrete
cover due to their superior
resistance to corrosion.”

  Aniello Giamundo, General Manager,
ATP srl.

I N F RASTR U CTU R E

OWENS CORNING COMPOSITE MATERIALS, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659
1.800.GET.PINK™
Pub number: 10021922
March 2017
© 2017 Owens Corning. All Rights Reserved.

Photos courtesy ATP srl

A leading Italian manufacturer of corrosion resistant GFRP solutions for
underground civil engineering projects has developed tunnel lining products
with precast concrete incorporating glass fiber rebar cages instead of
traditional steel reinforcement. 

ü Empresa:
Importante fabricante italiana de soluções em GFRP, atuante no mercado de engenharia civil subterrânea
 
ü Projeto:
Produtos de revestimento de túnel com gaiolas 
de vergalhões (rebars) de concreto pré-fabricado 
e fibra de vidro em vez do tradicional reforço de 
aço. Não são condutivos eletricamente. A primeira 
aplicação deste produto ocorreu em um túnel de 
metrô em Milão. Outras aplicações compreendem 
9 túneis para o trem de alta velocidade que liga 
Bologna a Florence.
 
ü Tecnologia utilizada:
Roving direto PulStrand proporcionou às gaiolas de vergalhões as corretas propriedades mecânicas em 
termos de resistência à flexão e rasgo interlaminar a fim de garantir a mesma capacidade de carga das 
gaiolas de aço, enquanto reduziu enormemente a espessura da cobertura de concreto devido a sua 
maior resistência à corrosão. Este roving tem, como uma de suas características, máxima resistência 
e tempo de serviço em aplicações corrosivas. Consequentemente, obtém-se uma estrutura laminada 
extremamente durável e maior eficiência por toda a cadeia de valor.
O processo usado foi a pultrusão.

Rebars de Composites GFRP (plástico reforçado com 
fibras de vidro) define a arte do revestimento de túneis

GFRP COMPOSITE REBARS REDEFINE
THE ART OF TUNNEL LINING

ATP srl, in collaboration with the University of
Rome, and with support from the EU’s Horizon
2000 research and innovation program in a 
project called COMPOSKE (COMPOsite
SKEleton), developed the new GFRP rebar
reinforcing structures specifically targeted at
solutions to replace conventional steel rebar in
precast tunnel segments. 

SAME BEARING CAPACITY AS STEEL CAGES
The pultruded GFRP rebar are manufactured
using PulStrand® 4100 single-end roving made
from Owens Corning’s patented boron-free
Advantex® E-CR glass and provides maximum part
strength and extended service life in applications
facing corrosion. Altogether, this results in
extremely durable laminate structures and greater
efficiencies throughout the entire value chain.

In contrast to conventional steel reinforcement, the
GFRP rebar cages are electrically non-conductive,
an instrumental benefit wherever the risk of arc
formation must be minimized, such as in metro and

railway tunnels. The first concrete GFRP rebar
lining rings have been installed in a metro 
tunnel under construction in Milan, and further
applications include nine tunnels for the 
high-speed track linking Bologna to Florence.

Contact: composites@owencorning.com
w.owenscorning.com/composites

“PulStrand™ single-end roving.
gives our glass fiber rebar
cages the right mechanical
properties in terms of flexural
strength and interlaminar
shear to ensure the same
bearing capacity as steel
cages, while greatly reducing
the thickness of the concrete
cover due to their superior
resistance to corrosion.”

  Aniello Giamundo, General Manager,
ATP srl.
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A leading Italian manufacturer of corrosion resistant GFRP solutions for
underground civil engineering projects has developed tunnel lining products
with precast concrete incorporating glass fiber rebar cages instead of
traditional steel reinforcement. 




