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ANTES DE COMEÇAR

Vamos disponibilizar
a gravação deste
Webinar em nossas
plataformas
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?

!

Envie suas perguntas a
qualquer momento.
Teremos uma seção de
perguntas e respostas
ao final da
apresentação.

Ao final de cada tópico
iremos fazer um Quiz
para testar seus
conhecimentos sobre
este Webinar. As
respostas são
anônimas, seu nome
não será divulgado.

Por favor responda a
nossa pesquisa de
satisfação enviada a
vocês no final do
webinar!

NOSSOS APRESENTADORES
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Fernando Gonçalves

Leandro Xavier

Coordenador de Aftermarket
Brasil

Gerente de Regional de
Vendas

O QUE É O SATISLOH® FOG FREE?
O processo Satisloh® Fog Free é um processo em duas etapas que consiste em:

Um pano de microfibra prétratado para ativação diária da
funcionalidade Fog-Free

Um novo processo de
tratamento AR que cria uma
base antiembaçante
permanente nas lentes

44

Confidential

A solução para um problema cotidiano
As lentes embaçadas são um desafio diário para os usuários de óculos. A demanda por uma solução
para esse problema tem aumentado significativamente, desde que as máscaras passaram a fazer
parte de nossa vida diária.
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AS SOLUÇÕES
• Elimina o embaçamento
• Revestimento AR e antiembaçantes nas duas faces
• Sem mancha, fácil limpeza e transparência
• Efeito duradouro
• Não é necessário mudança de hardware
• Não necessita novos consumíveis
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QUIZ
Vamos testar seu conhecimento sobre nossa apresentação
O que você entendeu como processo SATISLOH® FOG FREE?
• A utilização de um lenço especial que evita o embaçamento
• É um processo de AR + ativação com um lenço pré-tratado
• Ambas estão corretas
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O PROCESSO
Camada Fog-Free:
Super-hidrofóbico Satin que passa por uma
preparação especial durante sua aplicação na
câmara de vácuo.
Camadas de AR

Pano ativador
Com substância
hidrofílica
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92-014-758 (Com a marca Satisloh Fog-Free)
92-014-684 (Sem a marca)

O PROCESSO
O fluxo no laboratório

Processo de Tratamento
•
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O Satisloh® Fog-Free é aplicado nas
duas faces das lentes nas câmaras
de vácuo durante o processo de
tratamento AR.

Ativação Inicial
•
•
•

Em seguida, montar as lentes

Consumidor
•

Essa montagem pode ser no
próprio laboratório ou em centros
de montagem.

•

Use o lenço ativador Satisloh® FogFree original para fazer a ativação
inicial do produto.

•

Enviar ao menos um lenço junto
com o serviço para o centro de
montagem
Enviar ao menos um lenço junto
com as lentes para o usuário dos
óculos

A ativação deve ser feita
diariamente

ATIVAÇÃO DIÁRIA PELO USUÁRIO DOS ÓCULOS
A fim de garantir a melhor performance do pruduto, é importante que o usuário
dos óculos faça essa ativação diariamente. Essa ativação deve ser feita, sempre,
com a utilização dos lenços ativadores originais Satisloh® Fog-Free.

A ativação deve ser
feitas nas lentes limpas
e secas
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Após realizer a ativação,
é recomendado baforar
nas lentes para verificar
se a ativação foi
realizada corretamente

Para garantir uma
melhor performance, é
importate substituir o
lenço a cada 3 meses

QUIZ
Vamos testar seu conhecimento sobre nossa apresentação
Qual a periodicidade para fazer a ativação do SATISLOH FOG FREE nas suas lentes e
em quanto tempo o lenço deve ser substituído?

• Ativação a cada 3 dias e a troca do lenço mensalmente
• Ativação é feita uma vez e o lenço é trocado a cada 3 meses
• Ativação diária e o lenço deve ser trocado a cada 3 meses
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OS BENEFÍCIOS
Performance do produto
- O Satisloh® Fog-Free é composto por tratamento AR e antiembaçante nas duas faces
das lentes. Também pode ser aplicado para lentes solares, esportivas, entre outras.
- A combinação da camada Fog-Free + o lenço ativador com a substância hidrofílica
resulta em um efeito antiembaçante superior e de longa duração.
Eficiência no tempo de processo no laboratório
O processo Satisloh® Fog-Free é aplicado durante o tratamento AR. Não é necessário
nenhum processo extra, o que economiza tempo e otimiza a produção do laboratório.
Nova fonte de receita
O tratamento Satisloh® Fog-Free abre a possibilidade de uma nova fonte de receita
para os laboratório e também para as óticas com as seguintes opções:
- A venda do tratamento Fog-Free
- A venda dos lenços ativadores do Fog-Free que precisa ser substituído a cada 3 meses
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OS BENEFÍCIOS
Instalação
A instalação desse novo processoé feita de maneira bem simples e rápida pela
equipe de serviços da Satisloh. O Satisloh® Fog-Free está testado e validado tanto
para a 1200-DLX-2 quanto para a MC-380-X.
Não necessita nenhum novo hardware
Todas as 1200-DLX-2 e MC-380-X em suas configurações padrão já possuem os
hardwares necessários para rodar o processo Satisloh® Fog-Free. O processo não
requer novos hardwares ou novos consumíveis.

Transparência / Flexibilidade na ativação das lentes
Como a camada Fog-Free é composta de um superhidrofóbico especialmente
tratado, ela entrega uma lente com excelente transparência. A ativação nas lentes
pode ser feita a qualquer momento após o processo de montagem.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
- Possui as mesmas propriedades e residual do nosso proscesso Premium (Ioncote kX)
- Testes da Qualidade:
- Adesão  Aprovado
- Resistência abrasiva  Aprovado

Lado ativado

- Teste antiembaçante:
Com base na ISO EN 166/EN 168, seguindo as
especificações abaixo:
Lente com o processo antiembaçante (Fog Free),
ativada com os lenços originais em apenas metada da
lente e exposta por 8 segundos ao vapor de água
produzido em um recipiente com água a 60°C (+/- 5°)
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Lado NÃO ativado

QUIZ
Vamos testar seu conhecimento sobre nossa apresentação
Qual das opções abaixo são consideradas benefícios do SATISLOH® FOG FREE?
• O tratamento AR e o FOG FREE são aplicados nas duas faces
• Não demanda etapa extra no processo de produção
• Gera novas fontes de receita para os laboratórios e óticas

• Todas as anteriores estão corretas
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LENÇO ATIVADOR
Com a marca SATISLOH® FOG FREE

Cada embalagem é composta por:
- 01 lenço ativador;
- 01 card;
- 01 Guia do usuário em 7 idiomas
É comercializado em caixas com 50 embalagens cada
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LENÇO ATIVADOR
Sem a marca SATISLOH® FOG FREE
Cada embalagem contém:
- 01 lenço ativador;
É comercializado em caixas com 50 embalagens
cada;

Os clientes que comprarem os lenços Fog-Free sem
a marca são responsáveis pela embalagem e
rotulagem adequadas de acordo com todas as leis e
regulamentos aplicáveis no local de venda dos
lenços Fog-Free. A Satisloh não assume qualquer
responsabilidade por reclamações devido a
rotulagem incorreta.
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GUIA PARA O LABORATÓRIO
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GUIA PARA O LABORATÓRIO
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PERGUNTAS?
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ANTES DE COMEÇAR

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!
NOSSO PRÓXIMO WEBINAR SERÁ NO DIA 24/08 E O ASSUNTO
SERÁ AUTOMAÇÃO SATISLOH PARA PEQUENOS MÉDIOS E
GRANDES LABORATÓRIOS
Para mais perguntas envie um e-mail para
Info.br@satisloh.com

