
SUSTAIN™

Portfólio do  
Sistema de forros 
Sustain – Criando 
espaços melhores

[APTO]
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[APTO]
As pessoas são a parte fundamental de 
todos os espaços internos. A sua escolha 
do material de forro pode ter uma influência 
positiva e contribuir com o bem-estar 
e conforto das pessoas que trabalham, 
estudam e se recuperam nesses espaços.

Com o portfólio do sistema de forros 
Sustain, é possível atender aos padrões 
mais rígidos de sustentabilidade atuais:

❚  Apto para projetar com materiais salubres  
❚  Apto para criar silêncio
❚   Apto para aumentar a iluminação
❚  Apto para melhorar a qualidade do ar
❚  Apto para inspirar

SUSTAIN™: [Apto] para criar espaços 
melhores.
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[APTO] 
para projetar com 
materiais salubres
Sustain é uma equação simples para se obter          
espaços melhores. Limpo significa sem produtos 
químicos prejudiciais e simples significa que é fácil 
de encontrar e especificar produtos que atendam aos 
padrões mais rígidos de sustentabilidade da indústria. 

Os produtos Sustain:

❚   Contribuem com LEED® V4 (incluindo novos 
créditos de material e recursos)

❚ Apresentam Health Product Declaration (HPDs) que 
especificam o conteúdo dos produtos

❚ Estão livres de produtos químicos nocivos, 
de acordo com o Living Building ChallengeSM 3.0 
(incluindo a não adição de formaldeído)

❚ Têm etiquetas DeclareSM – etiquetas 
com informações de referência fáceis

❚ Atendem ao California Department of Public Health 
(CDPH) em relação aos padrões de baixa emissão

❚  Environmental Product Declarations (EPDs) que 
especificam o impacto dos produtos 

❚ Contribuem com o Living Building ChallengeSM

❚ Contribuem com o WELL Building Standard™

Procure pelo ícone Sustain 
e especifique com confiança.



Limpo + Simples = Sustain™ 
(Livre de produtos 

químicos nocivos de 
acordo com a lista 
da Living Building 

ChallengeSM)

(Fácil de encontrar) (Atendem aos padrões 
de sustentabilidade mais 
rígidos da atualidade com 

o Portfólio Sustain)
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[APTO] 
para criar silêncio
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O controle excepcional do ruído é fundamental na 
criação de espaços melhores, pois o ruído ainda é a 
principal reclamação em muitos ambientes. 

Muitos produtos Sustain™ incorporam o desempenho 
Total Acoustics® para ajudar as pessoas a se 
concentrarem, colaborarem e manterem conversas 
confidenciais. Ao combinar a absorção de som, que 
reduz o ruído, e o bloqueio de som, que evita que 
o ruído passe para os espaços adjacentes, é possível 
criar espaços flexíveis e efetivos, mesmo se os 
requisitos mudarem ao longo do tempo. 

Os produtos Total Acoustics fornecem:

❚  Alta absorção de som (NRC) para diminuir o ruído, 
reduzir o estresse e criar espaços mais criativos e 
silenciosos

❚  Bloqueio efetivo de som (CAC), com um CAC de 
35 ou superior para garantir a privacidade da fala 
confidencial

Um sistema simples de classificação "Bom, Melhor, 
Preferível" ajuda na escolha do produto certo para o 
seu espaço.

Os produtos Sustain com desempenho Total Acoustics 
fazem parte da equação para a obtenção de espaços 
melhores.

Desempenho Total Acoustics™ 
NRC +CAC =
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[APTO] 
para aumentar 
a iluminação

Maximizar o uso da luz e proporcionar mais luz 
do dia, não fornece apenas benefícios estéticos, 
mas pode impactar positivamente a felicidade e o 
conforto das pessoas no espaço.

Do estímulo visual à melhores conexões com 
ritmo contínuo, os forros com alta reflexão de luz 
podem impactar positivamente a sensação de 
bem-estar das pessoas.
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Com o portfólio Sustain™ você consegue:

❚   Proporcionar alta reflexão de luz para obter 
espaços mais claros e maximizar a luz 

❚   Aprimorar o conforto visual reduzindo 
a claridade e o esforço dos olhos 

❚   Introduzir serenidade ou energia em um 
espaço para atender ao seu objetivo de design
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[APTO] 
para melhorar 
a qualidade 
do ar

Como passamos 90% do nosso tempo em locais 
internos, é fundamental conseguir criar ambientes 
mais saudáveis. 

Com o portfólio Sustain™, é possível melhorar 
a qualidade do ar nos espaços ao:

❚  Eliminar produtos químicos nocivos de acordo 
com a Living Building ChallengeSM, incluindo 
a não adição de formaldeído 

❚  Atender aos padrões de emissão de VOC de 
acordo com os padrões de baixas emissões do 
California Department of Public Health (CDPH) 
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A sustentabilidade é apenas o começo. O portfólio 
Sustain™ reúne a sustentabilidade e o design que 
você espera dos forros Armstrong®, possibilitando 
a especificação de forros que funcionam e 
inspiram. 

Vários materiais, incluindo transições integradas e 
trims, fornecem desempenho superior e estética 
com harmonia.

Estamos comprometidos a expandir nosso 
portfólio com opções de design mais sustentáveis 
para ajudar na criação de espaços melhores hoje 
e futuramente.

12  armstrongceilings.com/betterspaces12  

[APTO] 
para inspirar
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[APTO] 
para criar espaços 
melhores
O portfólio do sistema de forros Sustain ajuda na criação de 
espaços melhores. 

❚  Apto para projetar com materiais salubres
❚  Apto para criar silêncio
❚   Apto para aumentar a iluminação
❚  Apto para melhorar a qualidade do ar
❚  Apto para inspirar

SUSTAIN™: [Apto] para criar espaços melhores.
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LEED® é uma marca registrada do U.S. Green Building Council; SketchUp® é uma marca registrada da Trimble, Inc.; 
Revit® é uma marca registrada da Autodesk, Inc.; WELL Building Standard™ é uma marca registrada e DeclareSM e Living Building ChallengeSM 
são marcas de serviço do International Living Future Institute; Inspiring Great Spaces® é uma marca registrada da AFI Licensing LLC 
Todas as marcas registradas aqui utilizadas são de propriedade da AWI Licensing LLC e/ou suas afiliadas 
© 2017 AWI Licensing Company • Impresso nos Estados Unidos da América

55 11 3434 6761
e-mail: infobrasil@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/commercial (Selecione: Brasil; Procure: espaços melhores)

Últimas novidades de produtos

 Catálogo on-line

Arquivos CAD, Revit®, SketchUp®

Literatura e amostras de produtos

Contatos – representantes, onde comprar, quem fará a instalação


