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SOLUÇÃO ANTIEMBAÇANTE DE ALTO DESEMPENHO 
PARA ÓCULOS 



... o Fog-Free da Satisloh evita 
que as lentes embacem e garan-
te uma visão clara.

Você pode estar usando uma 
máscara...

passando por uma situação  
cotidiana...

©
 Satisloh / KH / June 2021

Transl. engl. version February 2021
Subject to technical changes

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

•	 Produto	com	desempenho	superior 
As lentes revestidas com o Fog-Free têm um efeito 
excelente e duradouro, além do melhor revestimento AR 
nos lados interno e externo. 

•	 Aumente	sua	lucratividade	
As lentes revestidas com o Satisloh Fog-Free criam uma 
nova fonte de receita para o seu laboratório e para seus 
clientes: O revestimento antiembaçante em si e o lenço 
de ativação do Fog-Free, que precisa ser substituídos a 
cada três meses.  

•	 Instalação	fácil	e	rápida	
Os técnicos da Satisloh instalam o novo processo de re-
vestimento com rapidez e facilidade em laboratórios que 
já têm máquinas de AR com câmara de vácuo da Satisloh, 
reduzindo o tempo de interrupção da produção. 

•	 Sem	investimento	em	mais	hardware	ou	consumíveis	
A configuração padrão das máquinas de AR com câmara 
a vácuo de última geração da Satisloh tem o hardware 
necessário para a execução do processo de revestimento 

da Satisloh Fog-Free. Portanto, você não precisa investir 
em trocas de hardware. Além disso, nenhum consumível 
extra é necessário.

•	 Eficiência	no	laboratório	
A Satisloh Fog-Free é aplicado durante o processo de 
revestimento AR, poupando tempo e otimizando a produ-
tividade do seu laboratório. 

•	 Flexibilidade	de	ativação	inicial	
As lentes revestidas com o Fog-Free não precisam ser ati-
vadas imediatamente após a produção. Isso pode ser feito 
a qualquer momento após o acabamento e a montagem. 

•	 Ampla	flexibilidade	de	processos	
A Satisloh Fog-Free pode ser aplicada em lentes de pre-
scrição, bem como em óculos de sol, lentes esportivas, 
entre outras.

ou praticando esportes...

SOLUÇÃO ANTIEMBAÇANTE DE ALTO DESEMPENHO  
PARA ÓCULOS

Quem usa óculos sabe como é frustrante ficar praticamente cego porque as lentes embaçaram. Seja ao caminhar na rua em um 
dia quente e úmido, ao se exercitar, ao abrir a lava-louça ou o forno, as lentes embaçadas são um incômodo diário. Como as más-
caras se tornaram parte do dia a dia, quem usa óculos passa por isso a toda hora, e a demanda global por uma solução para esse 
problema aumentou exponencialmente.  

A Satisloh Fog-Free é a resposta certa para lentes embaçadas! Trata-se de um novo processo de revestimento da Satisloh que 
cria uma camada antiembaçante permanente e de um lenço de microfibra pré-tratado que ativa essa funcionalidade diaria-
mente. Esse sistema de duas etapas supera — e muito — os sprays e lenços antiembaçantes tradicionais, que têm um efeito 
fraco e passageiro.
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